PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001 - 54
CEP 86470-000 - Jundiaí do Sul – Paraná
E-mail – pmjundiaícomPras@yahoo.com.br
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018
PROCESSO nº. 16/2018
(Exclusiva Participação MEI, ME e EPP conf. Lei 147/2014)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL –
ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos
interessados que fará realizar às 10h00, do dia 03 / 07 / 2018, Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº. 01/2018, do tipo “Menor Preço - Global”, com o objetivo de promover Contratação de
Empresa de Construção Civil, para Reforma, Adequação e Ampliação de Unidade Mista de
Saúde no Município de Jundiaí do Sul/Pr, Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do
Convenio nº 074/2018, entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e o
Município de Jundiaí do Sul, Conforme, Projeto Básico Executivo, Vinculado as RRT SIMPLES
Nº 0000006119972, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como pelas condições
específicas neste Edital.
Na data hora e local abaixo indicado serão entregues os 02 (dois) envelopes contendo a Documentação
de Habilitação e Proposta de Preço, dando-se início, nesta mesma sessão à abertura dos Envelopes
de Documentação e, em seguida, não havendo recursos, os de Proposta de Preços, observando o
disposto no inciso III do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: até 09h00 do dia 03 / 07 / 2018.
ABERTURA E JULGAMENTO: às 10h00 do dia 03 / 07 / 2018
Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a Licitação ficará
automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, que estiver
disponível, conforme registro constante no site: http://www.jundiaidosul.pr.gov.br;
link “licitações”; independentemente de nova comunicação;
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)
01. DO OBJETO
O Objeto desta Tomada de Preços é a Contratação de Empresa de Construção Civil, para
Reforma, Adequação e Ampliação de Unidade Mista de Saúde no Município de Jundiaí do
Sul/Pr, Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do Convenio nº 074/2018, entre o Estado
do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e o Município de Jundiaí do Sul,
Conforme, Projeto Básico Executivo, Vinculado as RRT SIMPLES Nº 0000006119972, nos
termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital.
Com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para execução; no quantitativo e especificações abaixo, bem
como no projeto básico executivo anexo do presente edital:
Item Quant. Unid.

1 1.049,27 M²

Especificação
Valor Total
Reforma, Adequação e Ampliação de Unidade Mista de Saúde
no Município de Jundiaí do Sul/Pr, Conforme Plano de
Trabalho, parte integrante do Convenio nº 074/2018, entre o
Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e 390.246,74
o Município de Jundiaí do Sul, Conforme, Projeto Básico
Executivo, Vinculado as RRT SIMPLES Nº 0000006119972,
nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como
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pelas condições específicas neste Edital
01.01.Na composição dos valores unitários deverão estar inclusos, todos os custos de mão-de-obra,
transportes, estadias e leis sociais, de acordo com as planilhas de custos e serviços a serem
fornecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e Obras Públicas;
01.02.O valor máximo permitido, para esta Licitação, é de R$ 390.246,74 (trezentos e noventa mil
duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos); sendo desclassificada a proponente
que apresentar preço superior;
01.03.É de responsabilidade e obrigatório a análise prévia do projeto básico, bem como a realização de
vistoria in locu no recinto da obra, previamente agendado, onde será emitido um atestado que
deverá compor o envelope de “habilitação”, antes da formulação de sua proposta de preços.
01.04.Na hipótese de ser constatado erro ou qualquer outro fato que prejudique ou impeça a execução
da obra, deverá a licitante apresentar impugnação ao presente edital, sob pena de preclusão do
direito.
02. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
02.01. As despesas para o processamento e pagamento da presente licitação correrão as contas das
Dotações Orçamentárias a partir da aprovação do Projeto de Lei para abertura de dotação para
essa finalidade.
Com previsão na Lei Orçamentária nº. 515 de 28 de novembro de 2017.
03. ENDEREÇO PARA AQUISIÇÃO DOS ELEMENTOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS
03.01. O Edital será fornecido aos interessados pela Divisão de Licitação mediante requerimento
encaminhado pelo e-mail “pmjundiaicompras@yahoo.com.br”, ou através de fax (43) 36261490, sem nenhum custo para o licitante;
04. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
É exclusiva participação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte nas contratação nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48,
inciso I da Lei Complementar 147/2014.
04.01.Poderão participar desta licitação as empresas que:
a) Sejam do ramo, sediadas no Brasil, cadastradas, nas condições exigidas pela Lei 8.666/93 e
suas alterações, em Órgão da Administração Municipal, Estadual ou Federal;
b)
Somente poderão participar desta licitação MEI, ME E EPP, sendo vedada a
participação de empresas com falência decretada, concordatárias, declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas.
c)
Em não havendo um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório; poderá participar do certame qualquer licitante que
apresente propostas até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido; nos termos do
art. 48 § 3º e art. 49, inciso II da LC 123/06, alterada pela LC 147/14;
d) Atenderem às condições desta Tomada de Preços e apresentarem os documentos nele
exigidos;
e) Possuam no mínimo 10% (dez por cento) do valor orçado do contrato, de Patrimônio
Liquido, como dado objetivo de comprovação de idoneidade financeira das empresas
participantes da Licitação.
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f) Não possuam entre seus sócios, servidor desta Prefeitura que possua cotas acima de 5% do
capital social, ou que participe da Administração direta da Empresa, nos termos da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, ou outra legislação pertinente que regule o caso;
g) Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;
h) Não sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
04.02.Qualquer manifestação por parte do representante da proponente, em relação a presente licitação
fica condicionada à apresentação de Carta Credencial; Documento de Identificação; cópia
autenticada do Contrato Social da Licitante; e em se tratando de procurador, o devido
Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular, com firma reconhecida;
04.03.A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 04.02, não inabilitará a
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder pela mesma;
04.04.A Carta Credencial ou Procuração deverá ser apresentada fora dos envelopes e estar
acompanhada de cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e
seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações,
acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.
04.04.01. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social, registrado na Junta
Comercial ou no Cartório do Serviço de Registro de Títulos e Documentos ou outro órgão
de equivalência, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, além da documentação acima, a procuração por instrumento
público ou particular, com reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem
poderes específicos para se manifestar na sessão e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante; dentro do prazo vigente;
1. O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo o
documento oficial de identificação que contenha foto;
2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante;
3. A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento, não poderá
manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de responder pela licitante.
Somente será aproveitada a sua proposta escrita;
4. No caso do credenciado ser o Representante Legal da Licitante, mediante
comprovação através do contrato social; estatuto ou ata, fica dispensada a apresentação
da Carta Credencial ou Procuração, (ANEXO I).
04.05.Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante;
04.06.Está impedido de participar desta licitação: o autor do Projeto Básico ou Executivo da Obra da
licitação em apreço, Pessoa Física ou Jurídica, como também proponentes vinculados ao
licitador;
04.07.A Proposta poderá ser entregue diretamente pela Proponente ou enviada pelo correio, ou outro
serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer
perda da Proposta enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega
da mesma;
04.08.Recomenda-se que os representantes legais das licitantes estejam presentes na data, hora e local
da abertura da licitação. As proponentes poderão apresentar o Termo de Renúncia (Anexo
VIII), devidamente assinado pelo representante legal da empresa. O referido documento visa
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unicamente agilizar o andamento do processo na hipótese da empresa interessada não se fazer
representar por pessoa devidamente credenciada, sendo que sua não apresentação não implicará
na inabilitação do proponente;
04.09.Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em
funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, obedecidos o que estabelece
a Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, quanto às margens de preferências, no que couber.
04.10.Durante o período compreendido entre a data de entrega dos envelopes e a homologação da
licitação, as licitantes deverão abster-se de entrar em contato verbal com a Comissão de
Licitação, para assuntos correlatos.
04.11.Encerrado o horário de recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, não serão aceitos o protocolo
de quaisquer outros documentos e nem permitido adendos aos já protocolizados;
05. DA HABILITAÇÃO
05.01. Para a habilitação na presente licitação as proponentes interessadas deverão apresentar os
seguintes documentos; que poderão ser apresentados em originais; cópias autenticadas ou
mediante a Declaração de Autenticidade das Cópias, (Anexo XII); ou devidamente
autenticado em cartório, ou por qualquer processo de cópia autenticada; ou acompanhadas dos
originais, cujas cópias poderão ser autenticadas por servidor municipal devidamente
autorizado. (artigo 32 da Lei n° 8.666/93):
05.01.01. Quanto à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial e Cédula de Identidade, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados no Órgão de Competência; e em se tratando de sociedade por ações,
acompanhado da documentação de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, em se tratando de proponente ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão ou entidade competente;
d) Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores, expedido por Órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal com prazo vigente;
e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (ANEXO
III);
f) Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores em
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e que não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 27 da lei nº
8.666/93 acrescentado pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999 e regulamentada pelo
Decreto nº 4.358/2002 de 05 de setembro de 2002 (ANEXO IX);
g) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente Edital e
documentos pertinentes (ANEXO IV);
h) Declaração de Inexistência de Incompatibilidade Negocial, (ANEXO XI);
i) No caso de empresa de Pequeno Porte ou Microempresa a proponente deverá apresentar
declaração de enquadramento expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do
Serviço de Registro de Títulos e Documentos ou pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e, Declaração da Empresa, assinada pelo seu representante legal, de que se
enquadra como EPP ou ME até a presente data, (ANEXO VI), caso não apresente, a
mesma não será desclassificada, mas ficará impossibilitada de exigir seus direitos de
Microempresa.
j) Caso a Licitante se enquadre no regime de MICOREMPRESA ou EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, esta condição deverá ser registrada na etiqueta dos envelopes de
nº 01 “Habilitação”, e nº 02 “Proposta de Preços”.
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05.01.01.1.

A documentação de que se tratam as letras “a” e “b”, do subitem 05.01.01, poderá ser
substituída pelo Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores, expedido por este
município.
05.01.02. Quanto à Regularidade Fiscal:
 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; Tributos Federais e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais e demais tributos instituídos por lei, consiste na apresentação de:
1) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais,
previdenciários e à Dívida Ativa da União;
2) CRF (Certidão de Regularidade Fiscal) do FGTS.
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, comprovando a inexistência de
débitos perante a Justiça do Trabalho;
e) Alvará de Funcionamento emitido pelo Município Sede da Licitante, em que conste o seu
objeto social devidamente autorizado, e que esteja dentro do seu prazo de validade.
05.01.03. Quanto à Qualificação Econômica Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Jurídica;
b) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do último exercício social (2017), do
proponente, em que sejam nomeados os valores do Ativo Circulante (AC), do Realizável
a Longo Prazo (RLP), do Passivo Circulante (PC), do Exigível a Longo Prazo (ELP) e do
Patrimônio Líquido (PL). O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de abertura e
encerramento do Livro Diário, devidamente assinados e registrados na Junta Comercial
ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Secretaria da Receita Federal
do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal;
c) A proponente deverá comprovar a sua capacidade financeira mediante a apresentação de
balanço financeiro, em que relacione no mínimo 10% (dez por cento) do valor
máximo permitido para este edital, de Patrimônio Liquido; ou ainda por meio do
modelo constante no ANEXO VII, mediante a apresentação dos índices de liquidez geral
(LG), liquidez corrente (LC) e endividamento (E), cujos índices mínimos aceitáveis serão
apurados pela aplicação da seguinte fórmula:
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: AD = índice mínimo: 0,05
PC
LIQUIDEZ CORRENTE: AC = índice mínimo: 1,00
PC
LIQUIDEZ GERAL: C+ARLP = índice mínimo: 1,00
PC + PELP
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:
PL
= índice mínimo: 1,00
PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC+PELP = índice máximo: 0,71
AT
Onde: “AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a
Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP
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= Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.”
Observações:
I – É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta.
d) As microempresas e empresa de pequeno porte deverão apresentar Balanço Patrimonial
(2017), transcritos no Livro Diário, assinados por profissional de contabilidade
legalmente habilitado e pelo empresário, conforme dispõe a Resolução CFC nº 1.115 de
14 de dezembro de 2007, juntamente com a NBC T 2, item 2.1.4. O mesmo deverá vir
acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente
assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos ou na Secretaria da Receita Federal do Brasil através do Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal; devendo inclusive atender ao quesito do
subitem 05.01.03. “c”;
e) O valor do patrimônio líquido mínimo da empresa poderá ser atualizado pela
proponente para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas,
através de índices oficiais específicos para o caso, e que estejam consignados no
balancete mensal, que deverá ser apresentado pela licitante;
f) Em caso de aporte de capital após o exercício financeiro, o mesmo deverá estar
integralizado no Patrimônio Líquido da Empresa, mediante comprovação através
de apresentação do Balancete Mensal pertinente a época da integralização,
devidamente assinado pelo profissional contábil e representante legal da empresa.
g) O balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em
publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá (ão) ser assinado(s) por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Com relação às demais formas
societárias, o balanço patrimonial deve ser apresentado devidamente assinado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente assinados e
registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou
na Secretaria da Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED contábil e fiscal;
h) Certificado de Registro Profissional – CRP, do Contador que assinou o Balanço
Patrimonial.
05.01.04. Quanto à Qualificação Técnica:
1. Comprovação de aptidão para realização do objeto da presente licitação, através de
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando
a execução pela licitante, de obras ou serviços de características iguais ou
semelhantes à obra licitada, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de
prova de execução dos serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim
consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha
devida e tecnicamente justificado;
2. Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome do responsável técnico da licitante,
comprovando a execução de obras ou serviços de características iguais ou semelhantes
à obra licitada;
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3. Comprovante de vínculo profissional entre o responsável técnico da licitante (descrito
no CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira, ficha do
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível também, a contratação de
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize, tecnicamente,
pela execução dos serviços;

05.02.

05.03.

05.04.
05.05.

4. Os atestados de Execução terão prazo de validade indeterminado, salvo quando no
mesmo estiver explícita sua validade.
i) Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução
da obra até o seu recebimento definitivo pela Proponente. (ANEXO II).
j) Declaração de Cumprimentos a Portaria 3.124 do MTE, (ANEXO XIII).
Os documentos exigidos em relação à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal à
Qualificação Econômica Financeira e Qualificação Técnica deverão estar com prazo vigente
e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em
Cartório competente, ou por Servidor da Administração ou mediante publicação em Órgão de
Imprensa Oficial; ou mediante a Declaração de Autenticidade das Cópias, (Anexo XII).
Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com data
de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data da abertura das propostas
(envelopes nº 01 e 02);
Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo de
validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação;
Os documentos deverão ser entregues em separado da proposta, em envelopes fechados,
contendo as seguintes condições:

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
(Identificação da Empresa, CNPJ, Endereço, Telefone e e-mail, etc.)
Tomada de Preços nº. 01/2018, DATA/HORÁRIO.
Porte da Empresa:
05.06. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documentação
solicitada ou a apresentarem com vícios;
05.07. Em caso de manifestação de interposição de recurso contra ato de habilitação ou inabilitação de
qualquer licitante, a Comissão Permanente de Licitação suspenderá os trabalhos e depois de
esgotados os prazos recursais, designará nova data para abertura dos envelopes “Propostas”.
06. DAS PROPOSTAS
06.01. As propostas serão entregues em envelopes fechados/lacrados, contendo as seguintes
indicações:
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
(Identificação da Empresa, CNPJ, Endereço, etc.)
Tomada de Preços nº. 01/2018, DATA/HORÁRIO.
Porte da Empresa:
06.02. Somente serão abertas e lidas, na presença dos interessados, as propostas das licitantes
previamente habilitadas nos termos desta Tomada de Preços, as quais deverão ser
datilografadas ou impressas por processo eletrônico, e apresentada em única via rubricadas em
todas as folhas, carimbadas e assinadas na última pelo titular ou representante legal, sem
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rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca
e ainda contendo:
06.02.01. A Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, Endereço completo,
CEP, Fax, banco/conta corrente, nome (s) signatário (s) do futuro contrato e endereço
para envio do contrato (caso venha ser vencedor da licitação);
06.02.02. Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
06.02.03. O prazo para execução dos serviços não superior a 180 (cento e oitenta) dias;
06.02.04. O prazo de validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação; observado o disposto no artigo 64, § 3º da Lei 8.666/93 e alterações;
06.02.05. Planilha de Serviços conforme orçamento e cronograma da obra, devidamente preenchida e
assinada pelo engenheiro responsável, relacionando os preços unitários e o parcial. O preço
parcial é o resultante da multiplicação das quantidades, fornecida pelo licitador, pelo
respectivo preço unitário. O subtotal proveniente da soma dos preços parciais, e preço global
é o resultante da soma dos subtotais, os valores deverão ser apresentados com no máximo 02
(duas) casas após a vírgula;
06.02.06. Os valores apresentados pela proponente para cada item da planilha orçamentária,
não poderá ultrapassar o valor máximo admitido; bem como na sua somatória, o preço
global da proposta, cujo Preço Máximo estabelecido é de R$ 390.246,74 (trezentos e
noventa mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) sob a pena de
desclassificação.
06.02.07. Os valores deverão ser apresentados considerando-se a execução do objeto licitado,
incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas relativas à mão-de-obra, encargos
previdenciários e trabalhistas, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros
custos.
06.02.08. Declaração expressa de que executará os projetos de acordo com as planilhas,
cronogramas e memoriais apresentados (ANEXO XIV);
06.03. Os preços unitários e globais dos serviços deverão ser cotados em moeda nacional, em
algarismos e o preço global por extenso, com a inclusão de todas as despesas, tais como: mãode-obra especializada que se fizer necessária, transporte, impostos, equipamentos e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços.
Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os escritos por extenso;
06.04. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação;
06.05. Serão desclassificadas as propostas que tenham sido feitas em desacordo com as disposições da
presente Tomada de Preços, bem como as que contemplem preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, assim como não serão consideradas quaisquer ofertas de
vantagens não previstas neste Instrumento Convocatório;
06.06. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto a seu mérito a proposta apresentada, seja
quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importam em modificação
dos seus termos originais.
06.07. A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas,
memoriais e demais documentos do Projeto Padrão disponíveis no Departamento Municipal de
Engenharia.
07. DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
07.01. Os envelopes contendo a Documentação Habilitação e Propostas deverão ser entregues no
Setor de Protocolos do Município de Jundiaí do Sul, no dia, hora e local indicados; devendo
os trabalhos obedecer à seguinte ordem:
07.01.01. Recebimento e conferência da documentação prevista nesta Tomada de Preços com vistas à
habilitação do Representante Legal das licitantes;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001 - 54
CEP 86470-000 - Jundiaí do Sul – Paraná
E-mail – pmjundiaícomPras@yahoo.com.br
07.01.02. A abertura dos envelopes para verificação dos Documentos, os quais ficarão à disposição
das licitantes, para exame e rubrica;
07.01.03. Depois de conferida e apreciada a documentação, sempre que possível, serão anunciadas as
licitantes habilitadas e as inabilitadas na licitação;
07.01.04. Devolução dos envelopes fechados às licitantes inabilitadas, contendo as respectivas
propostas, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação;
07.01.05. Abertura dos Envelopes contendo as Propostas das licitantes habilitadas, depois de
transcorrido o prazo recursal ou após manifestação de desistência expressa da interposição
de recursos;
07.01.06. Julgamento e classificação das Propostas de acordo com os critérios constantes desta
Tomada de Preços, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem aos requisitos do
mesmo e apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
07.01.07. Será facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que
deveria constar originalmente da Proposta.
08. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
08.01. No julgamento da “Proposta de Preços” será levado em consideração o tipo de Licitação Menor
Preço, Global, consoante estabelece o Inciso I, § 1º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93;
08.02. Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente
por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, conforme o artigo
45, § 2º da Lei 8.666/93.
08.03. Serão desclassificadas as “Propostas de Preços” que não atenderem às especificações e às
exigências contidas neste Tomada de Preços bem como aquelas que apresentarem preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis, consoante ao disposto no Artigo 48, da Lei nº
8.666/93;
08.04. As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do Objeto;
08.05. Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescido dos
respectivos encargos;
08.06. A critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser
convocados os participantes para no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas,
em obediência ao disposto no parágrafo único, do Artigo 48, da Lei nº 8.666/93;
08.07. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações desta Tomada de Preços e seu Objeto, e ofertar o Menor Preço;
08.08. A Comissão Permanente de Licitação após proceder ao Julgamento da presente Licitação,
submeterá o seu resultado à deliberação da Autoridade Superior com vistas a adjudicação e
homologação do Objeto da Licitação, observados os respectivos prazos recursais;
08.09. Consoante à disposição da Lei nº 8.666/93, a Administração, caso tenha conhecimento
posterior ao julgamento da Licitação sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade
financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária, mediante despacho fundamentado,
poderá desclassificar a Licitante vencedora da presente Licitação, mesmo já tendo ocorrido à
assinatura do “Termo de Contrato” ou a entrega da “Nota de Empenho” sem que caiba à
mesma o direito à indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das sanções
cabíveis assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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09. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
09.01. Após solicitação formal da CONTRATANTE, através de emissão de Ordem de Serviço pelo
setor de compras da Prefeitura Municipal, o recebimento, se efetivará nos seguintes termos:
a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos e de perfeito acordo com o
presente instrumento, dar-se-á o recebimento provisório dos mesmos de que trata a alínea
“a”, inciso I do art. 73, da Lei nº 8.666/93;
b) O recebimento dos serviços, em definitivo, nos termos da alínea “b”, inciso I, do Art. 73 da
Lei nº 8.666/93, somente se efetivará após terem sido examinado e julgados em perfeitas
condições técnicas pelo setor competente e pelo Fiscal do Contrato;
09.02. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços a que se refere está Tomada de Preços
estritamente de acordo com as especificações descritas no Objeto, sendo de sua inteira
responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em conformidade com as
referidas especificações deste Edital.
10. DO CONTRATO
10.01. A empresa vencedora, após homologação, deverá assinar o “Termo de Contrato”, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, sob a pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93;
10.01.01. Este prazo poderá ser dilatado por solicitação da CONTRATADA, mediante justificativa.
10.02. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme
estabelecido no subitem anterior caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93;
10.03. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação estabelecida pela Comissão para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93;
10.04. O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contatos a partir do 5º dia da data de
emissão da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei nº
8.666/93.
10.05. Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus
anexos, bem como os demais elementos concernentes à licitação que servirem de base ao
Processo Licitatório.
10.06. Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Extrato do Contrato conforme
estabelece o artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.01. A CONTRATANTE obrigar-se-á:
11.01.01. Efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula do presente instrumento, dentro
do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas;
11.01.02. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregada do Serviço objeto deste
Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços;
11.01.03. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato,
que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
11.01.04. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execução do Contrato.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.01. A empresa contratada para prestar os serviços objeto desta Tomada de Preços obrigar-se-á:
12.01.01. Iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da Ordem de Serviço
emitida pelo Setor Competente do Município de Jundiaí do Sul;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001 - 54
CEP 86470-000 - Jundiaí do Sul – Paraná
E-mail – pmjundiaícomPras@yahoo.com.br
12.01.02. Executar os serviços no prazo previsto e de acordo com a especificação na Ordem de
Serviço, dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas e Técnicas, e demais especificações e instruções do
Município;
12.01.03. Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços a serem executados, correndo por
sua conta e risco a utilização de ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais
necessários à execução da mesma;
12.01.04. Responsabilizar e arcar com todas as despesas referentes à emissão do Alvará de
Construção e demais documentos da referida obra;
12.01.05. Utilizar exclusivamente pessoal habilitado para a execução dos serviços, objeto desta
Tomada de Preços, sendo admitida a substituição por outro profissional de aptidão
equivalente ou superior, previamente aprovado pela Contratante;
12.01.06. Assumir total responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, com as pessoas
utilizadas na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com O
Município de Jundiaí do Sul;
12.01.07. Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham causar ao patrimônio do Município ou a terceiros, quando da execução
dos serviços, objeto desta Tomada de Preços. O Município através do órgão competente
notificará a empresa contratada para reparar o dano causado no prazo que fixar;
12.01.08. Responsabilizar-se técnica e civilmente pelos serviços executados;
12.01.09. Manter a frente dos serviços, técnico qualificado, para representá-lo junto a fiscalização;
12.01.10. Preencher, diariamente, o Livro de Ocorrências de acordo com instruções da fiscalização;
12.01.11. A Contratada deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de
sinalização e segurança, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
12.01.12. É de responsabilidade da CONTRATADA a completa segurança do local, quanto a danos ao
Patrimônio Público, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até o recebimento definitivo da Obra
pela CONTRATANTE, sob pena de indenização;
12.01.13. A Contratada deverá manter na execução dos serviços, um projeto completo, o qual deverá
ficar reservado para o manuseio da fiscalização;
12.01.14. Manter durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;
12.01.15. Apresentar mensalmente a Relação dos Funcionários utilizados, bem como comprovante de
Recolhimento de INSS e FGTS relativo tanto à parte Patronal como dos Empregados ao
Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal; sendo condicionada a sua apresentação,
para liberação de pagamento das medições;
12.01.16. A Licitante vencedora deverá ofertar garantias na forma da lei, pelos serviços prestados,
devendo explicitá-las na sua proposta Comercial (ANEXO V).
05.01. Ao contrato poderá, a critério da administração, ser aplicado o que estabelece o artigo 57,
incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, inclusa a Lei nº 9.648/98, bem como aceitar a ampliação ou
redução do Objeto nos limites estabelecidos no artigo 65 da Lei retro citada, desde que
devidamente justificado por escrito e previamente autorizado pela Administração.
13. DOS ENCARGOS SOCIAIS
13.01. A Contratada deverá elaborar folha de pagamento exclusiva para a execução dos serviços, bem
como a Guia de Recolhimento do FGTS-GRE, deixando as mesmas à disposição do Município
de Jundiaí do Sul (PR), para eventuais verificações. Não serão admitidos empregados
sem vínculo empregatício com a Contratada, e os recolhimentos da Previdência Social serão
efetuados em matrícula no Cadastro Específico do INSS-CEI. Fica expressamente
estabelecido que: incumbe à Contratada e que corre por sua conta e riscos exclusivos, a
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contratação de pessoal habilitado para execução dos serviços de mão-de-obra decorrentes deste
instrumento, correndo, igualmente, por conta da Contratada, que assume em consequências, as
obrigações e ônus de empregadora, o pagamento da remuneração e salários e das contribuições
exigidas pelas Leis da Previdência Social, Seguro contra acidente de trabalho e demais
encargos da Legislação Trabalhista vigente.
14. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
14.01. A CONTRATADA deverá, de acordo com o Capítulo V da Segurança e Saúde da Medicina
do Trabalho, a que estatui o artigo 154 e seguintes da CLT – Consolidação das Leis
Trabalhistas; implementados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego; obrigar-se e ainda a cumprir as Normas Regulamentadoras
de Segurança e Saúde no Trabalho que regulamentam e fornecem orientações sobre
procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho, que são de observâncias obrigatórias e
aplicáveis aos empregados por ela contratados; às suas expensas; sob pena das sansões
previstas neste Edital; na Lei 8.666/93, e, nas demais normas regulamentadores.
15. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.01. A fiscalização sobre a execução da referida obra será exercida pelos responsáveis pelo
Departamento de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal, nos termos do Artigo 67
da Lei nº 8.666/93;
15.02. Os responsáveis pela fiscalização terá poderes para:
a) Recusar materiais e serviços que não obedeçam às especificações, com o disposto neste
edital;
b) Sustar quaisquer serviços que não estejam de acordo com este edital, ou com a boa técnica,
ou que atente contra a segurança e bens do Município de Jundiaí do Sul e de terceiros,
mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA;
c) Transmitir a CONTRATADA as determinações e instruções do Secretario/Diretor da
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas;
d) Ordenar a imediata retirada de empregado que embaraçar ou dificultar a sua ação
fiscalizadora, ou cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA
quaisquer ônus originários das leis
trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que tal fato possa decorrer;
e) Examinar os documentos referentes à quitação regular da CONTRATADA para com a
Previdência Social; FGTS; ISS e outros decorrentes;
f) Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer
direito do Município de Jundiaí do Sul;
15.03. As determinações referentes às prioridades dos serviços, controle das condições de trabalho,
bem como a solução de casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da Comissão de
Fiscalização.
15.04. A ação da Comissão de Fiscalização não diminui a completa responsabilidade da
CONTRATADA pela execução dos serviços, ora licitados.
16. DAS MEDIÇÕES
16.01. As medições mensais deverão se basear nos serviços realmente realizados e serão feitas pelo
engenheiro da Prefeitura Municipal, devidamente acompanhado por um representante
designado pela CONTRATADA e pela Comissão de Fiscalização.
17.

PROCESSO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
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17.01. O processo de medição e faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a se
estabelecer condições que objetivam padronizar prazos, condições e forma de apresentação;
17.02. A Comissão de Fiscalização procederá conjuntamente com os profissionais designados pelo
Órgão Solicitante, mensalmente, a contar da data para início da obra, à medição mensal
baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico
dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para a
elaboração do processo de faturamento;
17.03. Medição e faturamento a preços iniciais que se compõe de:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica da prestação dos serviços junto ao CREA para
liberação da 1ª fatura;
b) Relação de Documentos do Processo de Faturamento;
c) Demonstrativo de Dados Referentes ao FGTS/INSS;
d) Cópia da CNDT, dentro do prazo de validade;
e) Medição (Serviços);
f) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do
serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o
“Demonstrativo de Dados Referente ao FGTS/INSS”, do mesmo mês; exclusiva para cada
serviço;
g) Cópia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social), referente ao mês
anterior àquele da execução do serviço. No último mês de medição/faturamento, além da
guia do mês anterior, deverá ser apresentada também, a guia do próprio mês de faturamento,
devidamente quitada e autenticada em cartório;
h) Cópia da Guia de Recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços) referente ao mês anterior
àquele da execução dos serviços. No último mês de medição/faturamento, além da guia do
mês anterior, deverá
ser apresentada também, a guia do próprio mês de faturamento, devidamente quitada e
autenticada em cartório;
i) Nota Fiscal Eletrônica/Fatura (Especificar o nº da licitação, nº da Ordem de Serviço, Período
de Execução, Recurso e discriminar os serviços realizados e os materiais aplicados no
período).
17.04. O processo deverá ser apresentado e protocolado no Protocolo geral da Contratante, até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços;
17.05. O período da medição deve abranger o realizado até o dia 30 (trinta) de cada mês;
17.06. Uma vez apresentado e protocolado no prazo e havendo incorreção no processo e/ou falta de
documentos, o mesmo será devolvido mediante cancelamento do protocolo;
17.07. A CONTRATADA poderá reapresentar o processo com nova Nota Fiscal Eletrônica/Fatura e
protocolar nas condições indicadas acima, todavia, o prazo utilizado para o procedimento de
correção será o mesmo a ser dilatado no prazo determinado para vencimento e pagamento, não
cabendo neste período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste da fatura devolvida.
18. DO PAGAMENTO
18.01. Será observado o prazo de 15 (quinze) dias, após o processo de Faturamento descrito e
processado mediante medições especificadas na Ordem de Serviço devidamente atestada pela
unidade recebedora. Para tanto, a adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal
Eletrônica/Fatura correspondente ao Objeto, sendo a mesma emitida sem rasura e em letra bem
legível;
18.02. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
a) Da guia da ART pela Contratada;
b) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
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d) Da apresentação da CNDT.
18.03. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
a) Da certidão negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;
b) De comprovante de regularidade da Empresa Licitante junto ao INSS; ISS; FGTS; CNDT e
outros documentos que se fizerem exigíveis.
18.04. No ato do pagamento a CONTRATA\DA deverá apresentar a Certidão de Débitos Relativos
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente,
junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal.
19. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
19.01. Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes.
20. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
20.01. O prazo para a execução dos serviços será de 180 (cento e oitentas) dias, contatos a partir do
5º dia da data de emissão da Ordem de Serviços.
20.02. Todas as despesas inerentes à execução dos serviços objeto deste Contrato são de
responsabilidade exclusiva de contratada.
21. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
21.01. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos de perfeito acordo com o
presente instrumento, dar-se-á o recebimento provisório dos mesmos de que trata a alínea “a”,
inciso I do artigo 73, da Lei 8.666/93;
21.02. O recebimento dos serviços, em definitivo, nos termos da alínea “b”, inciso I, do artigo 73 da
Lei 8.666/93, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas
condições técnicas pelo setor competente;
21.03. A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços a que se refere esta licitação, de acordo
estritamente com as especificações descritas nesta Tomada de Preços e seus anexos, sendo de
sua inteira responsabilidade a reposição de materiais e a reexecução dos serviços que venha a
ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.
22. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
22.01. A garantia mínima dos serviços prestados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do
Código Civil, contados a partir da conclusão e entrega da obra.
23.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL
23.01. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá; garantida a
prévia defesa; aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
a. Advertência escrita:
1. Quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das
obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências
que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção
mais grave;
b. Multas:
1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções
legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:
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i.

Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa,
deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
ii. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a
aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de
valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor.
iii. O atraso injustificado na execução dos serviços, que exceder ao prazo fixado, sem prejuízo
do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora,
calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o valor global do
ajuste, na seguinte conformidade:
a) Atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso;
b) Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso;
c) Atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso;
d) Atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso.
e) O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30%
(trinta por cento) sobre o valor total da obrigação.
c. Suspensão Temporária:
1. A Licitante poderá ficar suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d. Declaração de Inidoneidade:
1. A Licitante poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
24.01. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere a Lei 8.666/93, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
24.02. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o
parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a
critério da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o
recolhimento, mediante a apresentação da quitação da multa.
24.03. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1%
(um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do
débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e,
após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
24.04. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
24.05. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.
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24.06. As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente
com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de cinco dias úteis, nos termos do §2º do artigo 87 da Lei n° 8.666/93.
24.07. A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva da
Administração Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02(dois) anos de
sua aplicação, nos termos do § 3º, do artigo 87 da Lei n°8.666/93.
24.08. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à
CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
24.09. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do detentor ou contratado, podendo
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87,
“caput”, da Lei no 8.666/93.
24.10. As penalidades serão registradas no cadastro do licitante, quando for o caso.
24.11. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao detentor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
24.12. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua
obrigação;
24.13. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que
garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação das
sanções prevista na Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
24.14. A Licitante estará ainda sujeita as penalidades previstas nos Artigos 90 a 97 da lei 8.666/93;
24.15. Sujeita ainda a Licitante, as penalidades impostas pelos Artigos 78 a 81, seus parágrafos e
incisos, da Lei 8.666/93.
24.16. A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à Prefeitura Municipal de
Jundiaí do Sul – PR, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a
serem pagas ou da Garantia de Manutenção das Propostas. Os motivos de força maior, caso
justificado até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da
CONTRATANTE, relevar as multas aplicadas.
25. DA RESCISÃO
25.01. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto no artigo 58
e nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XIII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se o
CONTRATADO no prazo de 30 dias; ou
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE, ou
III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 3º - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente;
§ 4º - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
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26. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
26.01. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar a presente
Licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
26.02. A nulidade do procedimento Licitatório induz à do Contrato e não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto do parágrafo único do Artigo 59 da Lei nº 8.666/93.
27. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
27.01. As impugnações ou recursos impetrados deverão obrigatoriamente vir acompanhados de
documentação da Empresa, em que nomeiem seus representantes legais (ato constitutivo da
Empresa, atas de eleição, procurações, etc.), em vias originais ou autenticadas; caso não
apresente, os recursos ou impugnações não serão conhecidos;
27.02. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a
Comissão Permanente de Licitação, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, por meio de Documento entregue no Protocolo na sede da
Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul/PR, no horário das 8h00min às 12h00 e das 13h00min
às 17h00min;
27.03. As impugnações deverão ser realizadas por meio do Protocolo, na sede da Prefeitura Municipal
de Jundiaí do Sul/PR, no horário das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, em
até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, (art. 41 da Lei
8.666/93).
27.04. Qualquer pessoa ou licitante poderá impugnar o ato convocatório da Tomada de Preços; de
acordo com as seguintes condições:
27.04.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pelo setor responsável pela
elaboração do edital e pelo Órgão Solicitante, julgar e responder sobre a impugnação em até
03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93;
27.04.2. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, que
comprove a legitimidade de quem a protocole, de acordo com os dados que constam em
procuração, bem como o CNPJ e contrato social da empresa, por documento original ou
cópia autenticada;
27.04.3. Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato
convocatório, a Comissão encaminhará a Autoridade Competente para decisão final;
27.04.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório; e se esta implicar na formulação da
proposta a ser apresentada pelo licitante, nos termos da Lei 8.666/93; será designada nova
data para a realização do certame, que será divulgado mediante publicação no Diário Oficial
do Município e no Site do Município. O Novo edital resultante da impugnação ficará
disponível para todos os que tiverem interesse;
27.04.5. Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente
claros e precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das
propostas, não cabendo aos licitantes direito a qualquer reclamação posterior;
27.04.6. A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
27.05. Dos atos da Administração, praticados nesta Tomada de Preços, caberá recurso na forma do
artigo109, da Lei 8.666/93;
27.06. A manifestação da intenção de recorrer será feita durante a sessão pública; na fase de
habilitação ou de abertura de propostas; devendo os interessados, através de seus representantes
legais, no prazo de 05 (cinco) dias uteis apresentarem fundamentadamente suas razões, ficando
desde então as partes convocadas para em prazos iguais apresentarem suas contra razões;
27.07. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos;
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27.08. Não serão aceitos recursos e impugnação ao Edital via fax ou e-mail, os mesmo(s) deverão ser
protocolizados no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, em tempo hábil, aos cuidados
da Comissão Permanente de Licitação;
27.09. Por ocasião da habilitação e julgamento das Propostas, estando todos os prepostos das licitantes
presentes à reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância, poderá ficar
consignada na Ata a desistência expressa ao direito de interposição do recurso previsto no
artigo109, inciso I, alíneas “a” e “b”, consoante o disposto no artigo 43, inciso III, ambos da
Lei nº 8.666/93;
27.10. Os Recursos somente serão aceitos após o protocolo no prazo estipulado no artigo 109 e §§ da
Lei 8.666/93.
28. CASOS OMISSOS
28.01. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação e reger-se-ão pela
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, pelo Edital Tomada de Preços nº. 01/2018 e demais
legislações aplicáveis à espécie.
29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.01. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável das normas desta
Tomada de Preços, inclusive seus anexos;
29.02. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração Pública decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado pertinente e suficiente para justificar o ato ou anulada
por vícios ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocações de terceiros, sem que as licitantes
tenham direito e qualquer indenização, à exceção do disposto no artigo 59 da Lei 8.666/93,
assegurados o contraditório e a ampla defesa;
29.03. No preço global apresentado pelas proponentes deverão ser considerados inclusos os Encargos
Sociais e Trabalhistas, bem como
todos os demais custos que se fizerem necessários para a execução do objeto deste Processo
licitatório, nos termos deste Edital;
29.04. Os esclarecimentos para o completo entendimento deste Edital, bem como os casos omissos
serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, respeitadas as legislações pertinentes,
facultando-se aos concorrentes formular consultas, por escrito, à Comissão até 5 (cinco) dias
úteis da entrega dos envelopes, devendo se protocolados no horário de 8h00min às 12h00min e
dás 13h00min às 17h00min;
29.05. Os prazos estabelecidos neste Edital serão computados em dia corridos, excluindo-se o
primeiro dia e incluindo-se o último. No caso do último dia não ser dia útil valerá o dia útil
subseqüente ao término do prazo.
29.06. A juízo da Comissão de Licitação, depois de rubricadas os documentos de habilitação, poderá
determinar a suspensão da sessão a fim de proceder à análise apurada desses documentos.
29.07. Ocorrendo empate entre duas ou mais Propostas, e obedecidos os critérios estabelecidos neste
Edital, será observado, quando for o caso, o que dispõe no art. 44 e 45 da Lei Complementar
123/2006 ou ainda o disposto no § 2º do art. 45 da Lei Federal 8.666/93.
29.08. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do
Município, inclusive membros da Comissão, não serão considerados nem aceitos como
argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes.
Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço
constante no preâmbulo deste Edital, através do Setor de Protocolos do Município;
29.09. Os termos constantes nesse Edital, cláusulas e condições contratuais e as constantes dos demais
anexos completam-se entre si.
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29.10. Durante o período compreendido entre a data de entrega dos envelopes e a homologação da
licitação, as licitantes deverão abster-se de entrar em contato verbal com a Comissão de
Licitação, para assuntos correlatos.
29.11. É vedada a subcontratação, parcial ou total, de empresa para a execução do Objeto desta
Tomada de Preços;
29.12. Encerrado o horário de recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02 não serão aceitos o protocolo
de qualquer outro documento e nem permitido adendos aos já protocolados;
29.13. Este Edital foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município e pelo Sistema de
Controle Interno – SCI, constando no processo os devidos Pareceres.
29.14. Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR, para atender as questões oriundas
desse Processo de Licitação, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se
apresente.
29.15. Acompanha o presente Edital de Tomada de Preços, os anexos como segue:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI
ANEXO XII
ANEXO XIII
ANEXO XIV
ANEXO XV

Carta Credencial –
Declaração de Responsabilidade Técnica –
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos –
Declaração de Sujeição ao Edital –
Proposta de preços –
Declaração de EPP ou ME –
Atestado de Capacidade Financeira –
Termo de Renúncia –
Declaração de que não Emprega Menor –
Declaração de Visita ao Local da Obra –
Declaração de Inexistência de Incompatibilidade Negocial –
Declaração de Autenticidade de Copias e Assinaturas –
Declaração de Cumprimentos a Portaria 3.124 do MTE –
Declaração de Execução Conforme Projeto e Memoriais –
Minuta do Contrato –
Projeto Estrutural, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Cronogramas,
disponíveis no Departamento Municipal de Planejamento; Engenharia; Arquitetura e
Urbanismo para retirada pela proponente
Jundiaí do Sul/PR, 14 de junho de 2018.

Leila Simone Fogaça Fonseca
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
(Portaria nº 03/2018)

Rodrigo Fernando Custodio Rabelo
Membro

Tamires Maria Alcântara
Membro
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(Modelo)
(FORA DO ENVELOPE, JUNTO COM UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE E
CONTRATO SOCIAL)
-Em Papel Timbrado da EmpresaCARTA CREDENCIAL

PROPONENTE

LOCAL E DATA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Através da presente, autorizamos o Sr. (a) _______________________________, portador
da Cédula de Identidade RG nº _________________-SSP/__, e inscrito no CPF/MF sob nº
__________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de Jundiaí do Sul (PR),
referente à Tomada de Preços nº 01/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL de nossa
empresa, como a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de Abertura e Julgamento da
Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, bem como assinar às ATAS e demais documentos
a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

____________________________________________________________
Assinatura
(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)
(Reconhecer firma, caso não apresente o anexo XII com firma reconhecida)

_______________________________________
(Nome e assinatura do Representante)
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ANEXO II
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referencia: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317,
de 31/10/86, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e demais
Normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR, declaramos que o responsável técnico
pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:
Nome

Especialidade

CREA/CAU nº Data do registro

Assinatura

Local e data.

______________________________________________
(carimbo, nome, RG nº Nome, RG e CPF/MF e assinatura do responsável legal).
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ANEXO III

Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº
____________________, sediada à ________________________________, DECLARA, sob as penas
da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(_____Local_____), ___ de ____________ de 20__.

_____________________________________________________
(Nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal).
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ANEXO IV
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

O signatário da presente, em nome da proponente ____________________,
inscrita no CNPJ/MF sob nº ____________________, sediada à ____________________________,
DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital Tomada de Preços nº
01/2018 em consideração aos respectivos modelos, anexos e documentos, que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pela licitante quanto à qualificação apenas dos proponentes
que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra
ou os serviços.

(Local), ___ de ____________ de 20__.

______________________________________________
(Nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal).
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ANEXO V
Modelo
(Dentro do Envelope 02 – Proposta de Preços)
-Em Papel Timbrado da EmpresaPROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Referencia: Tomada de Preços nº 01/2018.
Prezados Senhores:
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços
relativa ao Objeto da Tomada de Preços nº ____/___.
O valor global para a execução do objeto da presente Tomada de Preços, proposto pela
nossa empresa é de R$ ___,__ (_______________________), conforme planilha orçamentária em
anexo.
Nos valores apresentados estão sendo considerada a execução do objeto licitado, incluídos os
valores de quaisquer gastos ou despesas relativas à mão-de-obra, encargos previdenciários e
trabalhistas, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros custos.
O prazo de validade da proposta de preços é de ____ (___________) dias corridos.
A Garantia dos Serviços executados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do
Código Civil; a contar da entrega total da Obra mediante a emissão do devido Termo de
Conclusão.
O prazo para execução dos serviços será de ___ (________) dias, de acordo com o
estabelecido no item 21, subitem 21.01, do Edital Tomada de Preços nº 01/2018.
Segue em anexo a Planilha de serviços, juntamente com a declaração constante no item 06,
subitem 06.02.08, do Edital Tomada de Preços nº 01/2018.
(Local), ___ de _____________ de 2018.
Atenciosamente,

______________________________________
(Nome, RG e CPF do representante legal)
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ANEXO VI
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da EmpresaTOMADA DE PREÇOS nº 01/2018
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
______________________________________________________ (razão social da licitante), inscrita
no CNPJ nº _________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
__________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
_____________________ e do CPF nº ______________________, DECLARA, para fins do disposto
no subitem 05.01.01, “i” do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:
1. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006;
2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14/12/2006;
3. ( ) NÃO SE ENQUADRA.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
(LOCAL), ____ de __________ de 2018.
________________________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal
(nº do RG e CPF)
________________________________________________
Nome e assinatura do Contador da Empresa
(nº do CRC)
Carimbo da Empresa
OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa.
Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

IMPORTANTE: (VÁLIDA SOMENTE SE ACONPANHADA DE CERTIDÃO
SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL ou CARTÓRIO DE REGISTRO DE
TITULOS E DOC UMENTOS ou SRFB, DEVIDAMENTE ATUALIZADA, NOS CASOS DE
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE NA OPÇÃO 1 ou 2 ACIMA ESPECIFICADA).
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ANEXO VII
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da EmpresaCAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018
Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices
foram obtidos no balanço do último exercício social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: (conforme subitem 05.01.04 “c” do edital)
Tipo de índice
Valor em reais
Índice

AC
AD
AP
PC

- ativo circulante;
- ativo disponível;
- ativo permanente;
- passivo circulante;

RLP
AT
PELP
PL

- ativo realizável a longo prazo.;
- ativo total
- passivo exigível a longo prazo.
- patrimônio liquido

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
Local, __ de ___ de 2018.

Representante legal
( nome, RG n° e assinatura)

Contador
( nome, n° CRC e assinatura)
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ANEXO VIII
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da Empresa-

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Jundiaí do Sul - PR
TERMO DE RENÚNCIA
A Proponente abaixo assinada, participante da Licitação Modalidade Tomada de
Preços nº 01/2018, através de seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas
pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Alterações, obrigando a empresa que representa que
não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgou os documentos de
Habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao Direito de Recurso e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à
abertura dos envelopes, de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Jundiaí do Sul, em ___ de ______________ de 2018
________________________________________________________________
(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)
(Assinatura do representante da proponente)

OBSERVAÇÂO:
. Caso a proponente não estiver representada no momento da abertura dos envelopes, o presente
Termo deverá estar datado, assinado e carimbado pelos responsáveis da proponente.
. Caso a proponente estiver representada não há necessidade de preenchimento deste anexo, mas o
mesmo deve fazer parte do envelope nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO, para no caso de inabilitação ou
habilitação a sua assinatura após a abertura dos envelopes de documentação.
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ANEXO IX

Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referencia: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018

Prezados Senhores:

_____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº _______________, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) _____________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade RG nº _______________, e inscrito no CPF/MF nº _______________, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz (___).
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

(Local e data)
________________________________________________________________
(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)

____________________________
(assinatura do responsável)
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ANEXO X

Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
Referencia: Edital Tomada de Preços ____/____

Declaramos que o Profissional Sr. __________________________________, inscrito
no CREA ou CAU nº _____________, profissional representante da (nome da proponente),
devidamente credenciado, visitou o local da execução da referida obra, objeto da Tomada de Preços
em epígrafe.
Jundiaí do Sul – PR, ____ de _____________ 20__.
_________________________________________________________
(Nome, nº do CREA/CAU e assinatura do responsável da Contratante).

_______________________________________________________________
(Nome, nº do CREA/CAU e assinatura do profissional habilitado da proponente).
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ANEXO XI
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referencia: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018
Prezados Senhores:
, inscrita no CNPJ/MF n°
, com sede à Rua
,
representada por seu sócio
, portador da Carteira de Identidade n° ________ inscrito
no CPF/MF n°
, infra-assinado, DECLARA sob as penas da Lei, que os sócios da
empresa, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou
efetivo, não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão, e não
possuem parentesco por consanguinidade ou afim até 3° grau com qualquer servidor público ou
membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Jundiaí do Sul, Estado do
Paraná, que ocupem tais funções.
Local, ____ de _____________ 2018.

____________________________________
(Assinatura, RG e CPF do declarante)
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ANEXO XII
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da EmpresaDECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS E DAS ASSINATURAS NOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezados Senhores:
A Proponente _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com
sede à Rua __________, em __________, por seu representante legal, __________, portador da
Carteira de Identidade RG __________ e inscrito no CPF/MF n.º __________, residente em
__________, DECLARA para todos os fins necessários e em direito permitidos, que as cópias dos
documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive Internet),
correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos
originais ou cópias, correspondem a autentica rubrica dos signatários.
Por ser expressão da verdade e cientes das penalidades legais, em especial ao disposto no Artigo 299
do Código Penal Brasileiro, firmamos a presente declaração.

Local, ____ de _____________ 2018

_____________________________________________________
(assinatura com firma reconhecida)
(nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)

A apresentação desta, desde que com a firma devidamente reconhecida, dispensa a autenticação
dos demais documentos.
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ANEXO XIII
Modelo
(Dentro do Envelope 01 - Habilitação)
-Em Papel Timbrado da EmpresaDeclaração de Cumprimento às Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do
Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08
de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezados Senhores:

A Empresa ________________________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº _________________, sediada na Rua ___________________, nº _________,
bairro _______________, CEP nº ___________, no Município de __________________________,
Estado do ____________, neste ato representada por seu responsável legal, ou procurador, o (a)
senhor (a) ________________________, portador da cédula de identidade sob o nº ___________ e
CPF nº ________________, em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada de Preços nº
01/2018, vem perante a Comissão Permanente de Licitação, declarar que cumpre o que rege as
Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
Empresa.

Local, _____ de ____________ de 2018

_____________________________________________________
Assinatura
(Nome, RG e CPF do representante legal da Empresa)
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ANEXO XIV
Modelo
(Dentro do Envelope 02 – Proposta de Preços)
-Em Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE EXECUÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referencia: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018

Prezados Senhores:

_____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº _______________, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) _____________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade RG nº _______________, e inscrito no CPF/MF nº _______________, DECLARA, que a
Obra será executada em conformidade com os Projetos, Especificações Técnicas, Memorais e Demais
Documentos do Projeto Padrão, disponíveis no Departamento Municipal de Engenharia; Arquitetura e
Urbanismo.
Local, _____ de ____________ de 2018

________________________________________________________________
(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001 - 54
CEP 86470-000 - Jundiaí do Sul – Paraná
E-mail – pmjundiaícomPras@yahoo.com.br
ANEXO XV
Minuta de Contrato

Termo de Contrato que entre si fazem O MUNICÍPIO
DE JUNDIAÍ DO SUL (PR), e a Empresa
_______________________,
objetivando
a
Contratação de Empresa de Construção Civil, para
Reforma, Adequação e Ampliação de Unidade Mista
de Saúde no Município de Jundiaí do Sul/Pr,
Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do
Convenio nº 074/2018, entre o Estado do Paraná,
por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e o
Município de Jundiaí do Sul, Conforme, Projeto
Básico Executivo, Vinculado as RRT SIMPLES Nº
0000006119972, para a execução; no regime de
empreitada global, objeto da Tomada de Preços nº
01/2018 – Processo nº 16/2018.

O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na
cidade de Jundiaí do Sul, sito à Praça Pio X, nº. 260, CNPJ/MF nº 76.408.061/0001-54, representada
pelo Sr. __________________________, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº _________________
e portador da Carteira de Identidade RG nº _________SSP/__, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa _______________________________, com sede na cidade de
____________________________________, sito à __________________________________, inscrita
no CNPJ/MF sob nº __________________________, representada por seu Procurador
_______________________________________________,
inscrito
no
CPF/MF
sob
nº
_______________________
e
portador
da
Carteira
de
Identidade
RG
nº
________________________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justos e
avençados, e celebram, por força deste instrumento, o presente contrato sujeitando-se às normas
preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores e no que consta do Edital
Tomada de Preços nº 01/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto–
O Objeto do presente contrato é a para Reforma, Adequação e Ampliação de Unidade Mista de
Saúde no Município de Jundiaí do Sul/Pr, Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do
Convenio nº 074/2018, entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e o
Município de Jundiaí do Sul, Conforme, Projeto Básico Executivo, Vinculado as RRT SIMPLES
Nº 0000006119972, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como pelas condições
específicas neste Edital, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para execução, que juntamente com
a proposta da CONTRATADA passam a fazer parte integrante deste instrumento
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA: Das Obrigações da Contratante–
2.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula do presente instrumento, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;
b) Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregada do Serviço objeto deste Contrato,
livre acesso às instalações, para a execução dos serviços;
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c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que
deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
d) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do
Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: Das Obrigações da Contratada–
3.1. A empresa contratada para executar os serviços, objeto do presente Contrato, obrigar-se-á:
a) Iniciar os serviços no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da autorização para seu início;
b) Executar os serviços no prazo previsto e de acordo com a especificação na Ordem de Serviço;
c) Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, correndo por sua conta e risco
a utilização de ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução da mesma;
d) Responsabilizar e arcar com todas as despesas referentes à emissão do Alvará de Construção
e demais documentos da referida obra;
e) Utilizar exclusivamente pessoal habilitado para a execução dos serviços, objeto deste Contrato,
sendo admitida a substituição por outro profissional de aptidão equivalente ou superior,
previamente aprovado pela Contratante;
f) Assumir total responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, com as pessoas utilizadas
na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com O Município de
Jundiaí do Sul;
g) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados
venham causar ao patrimônio do Município ou a terceiros, quando da execução dos serviços,
objeto deste Contrato. O Município através do órgão competente notificará a empresa contratada
para reparar o dano causado no prazo que fixar;
h) Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados;
i) A Contratada deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de sinalização e
segurança, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
j) É de responsabilidade da CONTRATADA a completa segurança do local, quanto a danos ao
Patrimônio Público, 24(vinte e quatro) horas por dia, até o recebimento definitivo da Obra pela
CONTRATANTE, sob pena de indenização;
k) A Contratada deverá manter na execução dos serviços, um projeto completo, o qual deverá ficar
reservado para o manuseio da fiscalização;
l) Manter durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as
condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;
m)Ao contrato poderá, a critério da administração, ser aplicado o que estabelece o artigo 57, incisos
I, da Lei nº 8.666/93;
n) Fica obrigada a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, nos termos do art.
65 da Lei n°8.666/93;
o) Apresentar mensalmente a Relação dos Funcionários utilizados, bem como comprovante de
Recolhimento de INSS e FGTS relativo tanto à parte Patronal como dos Empregados ao Setor de
Contabilidade da Prefeitura Municipal;
p) Apresentar, quando da liberação da última parcela do pagamento, certidão negativa de débitos
(CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contrato concluído.
CLÁUSULA QUARTA: Do Responsável Técnico–
4.1. O (s) Profissional (ais) Responsável (is) Técnico (s) da CONTRATADA, que executará os
serviços será o Sr. __________________________, com registro profissional sob nº
____________, visado pelo CREA ou CAU.
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CLÁUSULA QUINTA: Dos Encargos Sociais–
5.1.A Contratada deverá elaborar folha de pagamento exclusiva para a execução dos serviços, bem
como a Guia de Recolhimento do FGTS-GRE, deixando as mesmas à disposição do Município de
Jundiaí do Sul (PR), para eventuais verificações. Não serão admitidos empregados sem vínculo
empregatício com a Contratada, e os recolhimentos da Previdência Social serão efetuados em
matrícula no Cadastro Específico do INSS-CEI. Fica expressamente estabelecido que incumbe à
Contratada que corre por sua conta e risco exclusivos, a contratação de pessoal habilitado para
execução dos serviços de mão-de-obra decorrentes deste instrumento, correndo, igualmente, por
conta da Contratada, que assume, em conseqüências as obrigações e ônus de empregadora, o
pagamento da remuneração e salários das contribuições exigidas pela Lei da Previdência Social,
Seguro contra acidente de trabalho e demais encargos da Legislação Trabalhista.
CLÁUSULA SEXTA: Segurança e Medicina do Trabalho–
6.1 A CONTRATADA deverá, de acordo com o Capítulo V da Segurança e Saúde da Medicina do
Trabalho, a que estatui o artigo 154 e seguintes da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas;
implementados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE – Ministério do Trabalho e
Emprego; obrigar-se e ainda a cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no
Trabalho que regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos de Segurança e
Medicina do Trabalho, que são de observâncias obrigatórias e aplicáveis aos empregados por ela
contratados; às suas expensas; sob pena das sansões previstas no Edital da Tomada de Preços nº
01/2018; na Lei 8.666/93, e, nas demais normas regulamentadores.
CLÁUSULA SÉTIMA: Valor Contratual–
7.1. Pelo objeto ora contratado a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ ____,___
(_____________), pelo menor preço apresentado.
CLÁUSULA OITAVA: Do Reajuste de Preços–
8.1. Os valores decorrentes deste contrato não sofrerão reajustes.
CLÁUSULA NONA: Do recebimento dos serviços–
9.1. Quando os serviços ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o presente
instrumento, dar-se-á o recebimento provisório dos mesmos de que trata a alínea “a”, inciso I do
Art.73, da Lei 8.666/93;
a) O recebimento dos serviços, em definitivo, nos termos da alínea “b”, inciso I, do Art.73 da Lei
8.666/93, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas condições
técnicas pelo setor competente;
b) A Contratada obriga-se a executar os serviços a que se refere este Contrato, de acordo estritamente
com as especificações descritas no Edital Tomada de Preços nº 01/2018, sendo de sua inteira
responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em conformidade com as
referidas especificações, bem como será efetuado o pagamento após o recebimento da
Requisição/Nota de Empenho expedida pela Divisão de Compras do Município de Jundiaí do Sul.
CLÁUSULA DÉCIMA: Das Medições–
10.1. As medições mensais deverão se basear nos serviços realmente realizados e serão feitas pelo
engenheiro da Prefeitura Municipal, devidamente acompanhado por um representante designado
pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Processo de Medição e Faturamento–
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11.1. O processo de medição e faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a se
estabelecer condições que objetivam padronizar prazos, condições e forma de apresentação;
11.2. A fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data para início da obra, à medição mensal
baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico
dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para a elaboração
do processo de faturamento.
11.3.Medição e faturamento a preços iniciais que se compõe de:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica da prestação dos serviços junto ao CREA para
liberação da 1ª fatura;
b) Relação de Documentos do Processo de Faturamento;
c) Demonstrativo de Dados Referentes ao FGTS/INSS;
d) Apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
e) Medição (Serviços);
f) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do
serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o
“Demonstrativo de Dados Referente ao FGTS/INSS”; do mesmo mês, exclusiva para cada
serviço;
g) Cópia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social), referente ao mês
anterior àquele da execução do serviço. No último mês de medição/faturamento, além da guia
do mês anterior, deverá ser apresentada também, a guia do próprio mês de faturamento,
devidamente quitada e autenticada em cartório;
h) Cópia da Guia de Recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços) referente ao mês anterior
àquele da execução dos serviços. No último mês de medição/faturamento, além da guia do
mês anterior, deverá ser apresentada também, a guia do próprio mês de faturamento,
devidamente quitada e autenticada em cartório;
i)Nota Fiscal Eletrônica/Fatura (Especificar o nº da licitação, nº da Ordem de Serviço, Período de
Execução, Recurso e discriminar os serviços realizados e os materiais aplicados no período).
j) Quando da liberação da última parcela, será exigida a apresentação da certidão negativa de
débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contrato concluído.
11.4.O processo deverá ser apresentado e protocolado em local definido pela fiscalização. As faturas
deverão ser protocoladas no verso da 1ª (primeira) via da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços;
11.5.O período da medição deve abranger o realizado até o dia 30 (trinta) de cada mês;
11.6.Uma vez apresentado e protocolado no prazo e havendo incorreção no processo e/ou falta de
documentos, o mesmo será devolvido mediante cancelamento do protocolo;
11.7.A CONTRATADA poderá reapresentar o processo com nova Nota Fiscal Eletrônica/Fatura e
protocolar nas condições indicadas acima, todavia, o prazo utilizado para o procedimento de
correção será o mesmo a ser dilatado no prazo determinado para vencimento e pagamento, não
cabendo neste período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste da fatura devolvida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do Pagamento–
12.1. Será observado o prazo de 15 (quinze) dias, após cada processo de Faturamento acima citado,
e processado mediante medições especificadas na Ordem de Serviço devidamente atestada pela
unidade recebedora. Para tanto, a adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal
Eletrônica/Fatura correspondente ao Objeto, sendo a mesma emitida sem rasura e em letra bem
legível.
§ 1º - A CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou sujeitar os
documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;
§ 2º - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou
relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.
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§ 3º - A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
a) Da guia da ART pela Contratada;
b) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS.
d) Da apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
§ 4º - A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
a) Da certidão negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;
b) De comprovante de regularidade da Empresa Licitante junto ao INSS; ISS; FGTS; CNDT e
outros documentos que se fizerem exigíveis;
12.2. No ato do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo
vigente, junto à Tesouraria deste Município. Caso alguma das certidões esteja irregular, os
pagamentos ficarão suspensos até a comprovação de sua regularidade por parte da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Da Dotação Orçamentária–
13.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária prevista
no orçamento vigente do orçamento, conforme segue.
Com previsão na Lei Orçamentária nº. 515 de 28 de novembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Das Sanções Administrativas–
14.1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá; garantida a
prévia defesa; aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
a. Advertência escrita:
1. Quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das
obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras
ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
b. Multas:
1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo
das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:
i. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa,
deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
ii. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a
aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de
valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor.
iii. O atraso injustificado na execução dos serviços, que exceder ao prazo fixado, sem prejuízo
do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora,
calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o valor global do
ajuste, na seguinte conformidade:
a) Atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso;
b) Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso;
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c) Atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso;
d) Atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso.
e) O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30%
(trinta por cento) sobre o valor total da obrigação.
c. Suspensão Temporária:
1. A Licitante poderá ficar suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d. Declaração de Inidoneidade:
1. A Licitante poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
14.2. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere a Lei 8.666/93, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
14.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o
parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a
critério da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o
recolhimento, mediante a apresentação da quitação da multa.
14.4. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1%
(um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do
débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e,
após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
14.5. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
14.6. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.
14.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com
as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
cinco dias úteis, nos termos do §2º do artigo 87 da Lei n° 8.666/93.
14.8. A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva da Administração
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após02(dois) anos de sua aplicação, nos
termos do § 3º, do artigo 87 da Lei n°8.666/93.
14.9. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à
CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
14.10. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do detentor ou contratado, podendo
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87,
“caput”, da Lei no 8.666/93.
14.11. As penalidades serão registradas no cadastro do licitante, quando for o caso.
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14.12. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao detentor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
14.13. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua
obrigação;
14.14. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta
a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação das sanções
prevista na Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
14.15. A Licitante estará ainda sujeita as penalidades previstas nos Artigos 90 a 97 da lei 8.666/93;
14.16. Sujeita ainda a Licitante, as penalidades impostas pelos Artigos 78 a 81, seus parágrafos e
incisos, da Lei 8.666/93.
14.17. A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à Prefeitura Municipal de
Jundiaí do Sul – PR, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a
serem pagas ou da Garantia de Manutenção das Propostas. Os motivos de força maior, caso
justificado até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da
CONTRATANTE, relevar as multas aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Da Rescisão–
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto no artigo 58 e
nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XIII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se o CONTRATADO no prazo de
30 dias; ou
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE, ou
III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
IV - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente;
V - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica o CONTRATANTE
autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos danos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Do Acompanhamento e da Fiscalização–
16.1. O Município de Jundiaí do Sul designará um servidor para acompanhamento e fiscalização dos
serviços.
16.2. A fiscalização terá poderes para:
a. Recusar materiais e serviços que não obedeçam às especificações, com o disposto neste edital;
b. Sustar quaisquer serviços que não estejam de acordo com este edital, ou com a boa técnica, ou
que atente contra a segurança e bens do Município de Jundiaí do Sul e de terceiros, mediante
notificação, por escrito, à CONTRATADA;
c. Transmitir a CONTRATDA as determinações e instruções do Secretário/Diretor da Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras Públicas;
d. Ordenar a imediata retirada de empregado que embaraçar ou dificultarem a sua ação
fiscalizadora, ou cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização,
correndo por conta exclusiva da CONTRATDA quaisquer ônus originários das leis
trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que tal fato possa decorrer;
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e. Examinar os documentos referentes à quitação regular da CONTRATADA para com a
Previdência Social; FGTS; ISS e outros decorrentes;
f. Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer
direito do Município de Jundiaí do Sul;
16.3.As determinações referentes às prioridades dos serviços, controle das condições de trabalho, bem
como a solução de casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da fiscalização;
16.4.A ação da fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pela
execução dos serviços, ora licitados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Dos Dados do Contrato–
17.1. Os dados do Contrato são decorrentes do Edital de Tomada de Preços nº 01/2018.
CLÁUSULA DECIMA OITAVA: Das Alterações Contratuais–
18.1. O presente Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Vigência–
19.1. O presente Contrato terá a vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contatos a partir do 5º dia da
emissão da Ordem de Serviços pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul e
devida publicação do extrato do contrato; podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei
nº 8.666/93.
§ 1º - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente Contrato em estrita observância
ao estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro.
§ 2º - O prazo de execução da Obra será de 180 (cento e oitenta) dias, contatos a partir do 5º dia
da emissão da Ordem de Serviços pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Jundiaí do
Sul, podendo ser prorrogado nos termos do § 1°, do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA : Da Subcontratação–
21.1. É vedada a subcontratação, parcial ou total, de empresa para a execução do Objeto desta
Tomada de Preços; sob pena da aplicação das penalidades legais previstas em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Casos Omissos–
22.1. Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores pelo
Edital Tomada de Preços nº 01/2018 e demais Legislações aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA : Da Garantia dos Serviços–
23.1. A garantia dos serviços prestados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código
Civil, contados a partir da conclusão e entrega da obra.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Da Publicação–
24.1. O presente instrumento será publicado em resumo, no Jornal Oficial do Município, consoante
dispõe o Art.61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO
Adota-se nesta licitação e nos conseqüentes contratos e eventuais subcontratos, a presente Cláusula
Especial de Combate a Fraude e Corrupção, definindo-se como seus propósitos, as seguintes práticas:
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a). PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b). PRÁTICA FRAUDULENTA: Falsificação ou omissão dos fatos, com objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução do contrato;
c). PRÁTICA COLUSIVA: Esquematizar ou estabelecer alguma espécie de acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais, não competitivos ou inexeqüíveis;
d). PRÁTICA COERCITIVA: Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou à propriedade, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a
execução do contrato;
e). PRÁTICA OBSTRUTIVA: (i). Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do licitador, dos agentes fiscalizadores dos concedentes em
caso de convênios, ou do organismo financeiro multilateral, com o objetivo multilateral a apuração de
alegações de prática prevista na Ordem de Serviço nº. 001-2015, de 16/05/2015; (ii). Atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do licitador, dos agentes fiscalizadores dos
concedentes em caso de convênios e do organismo financeiro multilateral promover inspeção. Na
hipótese de financiamento parcial ou integral por organismo financeiro multilateral mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre a empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inidônea e/ou inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa
ou da pessoa física, diretamente ou por meio de agentes, em prática corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do contrato financiado pelo
organismo ou por qualquer outro órgão concedente, inclusive nos casos de contratos com despesas
suportadas por recursos livres e/ou próprios do licitador. Considerando os propósitos das cláusulas
acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na
hipótese do contratado vir a ser financiado, no todo ou em parte por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, ou por qualquer outro órgão concedente, inclusive nos casos de
contratos com despesas suportadas por recursos livres e/ou próprios do licitador, permitirá que
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas e o próprio licitador possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Do Foro–
25.1. Fica eleito o foro da comarca de Ribeirão do Pinhal (PR), para dirimir as dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato.
25.2. E por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:
Jundiaí do Sul, ___ de __________ de 2018.

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
1) NOME:

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001 - 54
CEP 86470-000 - Jundiaí do Sul – Paraná
E-mail – pmjundiaícomPras@yahoo.com.br
CPF nº.

2) NOME:
CPF nº.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO ....-2018
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa ...........................................
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº 01/2018, nos termos da Lei Federal nº.
8.666/93, e suas alterações posteriores.
OBJETO: Contratação de Empresa de Construção Civil, para Reforma, Adequação e Ampliação de
Unidade Mista de Saúde no Município de Jundiaí do Sul/Pr, Conforme Plano de Trabalho, parte
integrante do Convenio nº 074/2018, entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de
Saúde, e o Município de Jundiaí do Sul, Conforme, Projeto Básico Executivo, Vinculado as RRT
SIMPLES Nº 0000006119972.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei Orçamentária nº. 515 de 28 de novembro de
2017.
DTOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VIGÊNCIA: ........ de .................... de 201...
VALOR: R$ ........................... (..............................................).
DATA DA ASSINATURA: ........./..............2018.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ......................, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços e o Instrumento de
Contrato para a Reforma, Adequação e Ampliação de Unidade Mista de Saúde no Município de
Jundiaí do Sul/Pr, Conforme Plano de Trabalho, parte integrante do Convenio nº 074/2018, entre o
Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e o Município de Jundiaí do Sul,
Conforme, Projeto Básico Executivo, Vinculado as RRT SIMPLES Nº 0000006119972, conforme
projeto básico executivo, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº.
01/2018, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da
referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93, na sede desta municipalidade.

Jundiaí do Sul, .......... de ................ de 2018.

Eclair Rauen
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
(Exclusiva Participação MEI, ME e EPP conf. Lei 147/2014)

O Município de Jundiaí do Sul, Paraná, torna público que fará realizar as 10h00, do dia 03 de
julho de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, à Praça Pio X, nº 260, licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada do tipo menor preço global, que
tem como objeto a Contratação de Empresa de Construção Civil, para Reforma, Adequação e
Ampliação de Unidade Mista de Saúde no Município de Jundiaí do Sul/Pr, Conforme Plano de
Trabalho, parte integrante do CONVENIO Nº 074/2018, entre o ESTADO DO PARANÁ, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e o Município de JUNDIAÍ DO SUL/PR, Conforme,
Projeto Básico Executivo, Vinculado as RRT SIMPLES Nº 0000006119972, nos termos da Lei nº
8.666/93, e suas alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital. As despesas para
execução do objeto da Tomada de Preços em epígrafe correrão a conta dos recursos financeiros
provenientes dos recursos próprios do Município e demais recursos financeiros arrecadados e
destinados a Educação Municipal, conforme Lei Orçamentária nº 515 de 28 de novembro de 2017. A
documentação completa se encontra à disposição dos interessados, podendo ser retirada junto a
Comissão
de
Licitação
mediante
requerimento
encaminhado
pelo
e
–
mail:
pmjundiaicompras@yahoo.com.br, contato pelo fone: (43) 3626 -1490. Local: Prefeitura Municipal de
Jundiaí do Sul, Praça Pio X, nº 260, Centro, Jundiaí do Sul-PR. Os envelopes deverão ser entregues na
sede da Prefeitura até o dia 03 de julho de 2018, até às 09h00 para protocolo, iniciando-se o
julgamento às 10h00 do mesmo dia.
Jundiaí do Sul - PR, 14 de junho de 2018

Leila Simone Fogaça Fonseca
Presidente da Comissão de Licitação

