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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2365/2018 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA CIVIL. 

 

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993, alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 e Lei 

Complementar 123/2006 e demais legislações aplicáveis. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 21 de novembro de 2018, às 09h30min. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. 

Brasil, 277, Centro – Agudos do Sul/PR. 

 

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 01 de novembro a 21 de novembro de 

2018, no Departamento de Compras e Licitações. 

 

Agudos do Sul/PR, 30 de outubro de 2018. 

 

 

Luciane Maira Teixeira 

Prefeita Municipal 

 

 

Ana Paula Naumes 

Presidente da CPL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 07/2018 

 

Pelo presente Edital de TOMADA DE PREÇOS, o MUNÍPIO DE AGUDOS DO SUL, entidade de direito 

público interno, torna público para conhecimento dos interessados que fará a abertura às 09h:30min do 

dia 21/11/2018, Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. Brasil, 277, 

Centro – Agudos do Sul/PR, da sessão pública para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. 

 

Os serviços ora licitados objetivam atender a solicitação das Secretarias Municipais e serão contratados 

sob a modalidade de “TOMADA DE PREÇOS”, através do tipo “MENOR PREÇO - ITEM”, forma de 

execução indireta. 

 

A presente TOMADA DE PREÇOS é regida pela lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

observando-se, no que couber, as disposições da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e 

alteração e demais legislações aplicáveis. 

 

SEÇÃO 1 

CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

1.1 O Município de Agudos do Sul fornecerá aos licitantes interessados, além do Edital e seus anexos, 

outros elementos que, a seu critério, sejam considerados indispensáveis ao pleno conhecimento desta 

TOMADA DE PREÇOS.  

 

1.1.1 O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 

11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, 

Centro, Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no site www.agudosdosul.pr.gov.br, ou por solicitação 

no e-mail, devendo a licitante interessada enviar solicitação para o endereço de e-mail, 

licitacao_agudos@hotmail.com, informando razão social e CNPJ/MF da empresa. 

1.1.2 Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos desta TOMADA DE PREÇOS serão atendidos 

mediante solicitação por escrito através de carta ou e-mail até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

marcada para a entrega dos envelopes de documentação e propostas. Os pedidos de esclarecimentos 
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deverão ser encaminhados para o endereço abaixo ou para o endereço eletrônico: 

licitacao_agudos@hotmail.com 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul - PR  

Departamento de Compras e Licitações  

Av. Brasil, 277 – Caixa Postal 01 - Centro - Agudos do Sul – PR 

Fone/Fax: (41) 3624.1244  

 

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  

 

1.2.1 O Município de Agudos do Sul responderá às questões formuladas através de carta ou e-mail 

dirigido a todos os interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PREÇOS, 

apresentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (três) dias úteis antes da data 

marcada para apresentação das propostas e documentação.  

1.2.2 Não serão levadas em consideração, tanto na fase de classificação como na fase posterior à 

adjudicação dos serviços, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados 

por escrito e devidamente protocolados. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre 

as partes.  

 

1.3 O Município de Agudos do Sul, poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes 

documentos da TOMADA DE PREÇOS, caso em que procederá a sua divulgação através dos meios de 

comunicação utilizados nesta licitação, bem como encaminhará o inteiro teor das alterações a todos os 

interessados que tenham adquirido os documentos desta TOMADA DE PREÇOS através de carta ou e-

mail, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não 

afetar a formulação da proposta.  

 

1.4 Não serão consideradas documentação e propostas apresentadas após a hora e data convencionadas 

para a abertura das mesmas.  

 

1.4.1 Os envelopes “1” e “2”, somente serão recebidos através de via postal, desde que estejam à 

disposição da Comissão de Licitação no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatório.  

 

1.5 O Município de Agudos do Sul poderá revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 



                         

 

 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações  
 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 4 de 47 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

1.6 Caso as datas previstas para realização de eventos da TOMADA DE PREÇOS sejam declaradas feriado 

ou ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados no 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora prevista.  

 

1.7 As propostas deverão ser elaboradas com observância das condições expressas nesta TOMADA DE 

PREÇOS e seus anexos.  

 

1.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo a Presidente 

desta, convocar servidores do MUNICÍPIO para assessorar a referida Comissão no julgamento da 

Proposta Técnica. 

 

2 - OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO 

ANEXO II DO EDITAL.  

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS, todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da licitação, cadastrados, nas condições exigidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, na Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, com certificado de cadastro em vigência na 

data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n°2), ou;  

 

3.2 Empresa do ramo cadastradas, nas condições exigidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com certificado de cadastro em 

vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), ou;  

 

3.3 Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, § 2º da 

Lei nº 8.666/93.  
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3.4 Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PREÇOS, as proponentes não poderão 

subcontratar outras empresas para a execução total ou parcial dos serviços.  

 

3.5 O Município de Agudos do Sul não aceitará proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou 

qualquer outra modalidade de interdependência entre as firmas licitantes.  

 

3.6 Não será admitida a participação nesta TOMADA DEPREÇOS de empresas ou instituições que:  

a) Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 

contratar com os órgãos públicos;  

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos públicos;  

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém que seja servidor, 

empregado ou agente público deste Município;  

d) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma proponente;  

e) Hipóteses do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 

3.7 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

 

3.8 A participação na presente licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos.  

 

3.8.1 A participação da licitante no presente certame implica na aceitação integral e irretratável de todas 

as exigências deste Edital e Anexos, entre as quais estão: 

 

3.8.2 Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação.  

 

3.8.2.1 Esse prazo de validade ficará suspenso pelo tempo necessário à conclusão de diligências e 

recursos. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO  
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4.1 As declarações e proposta apresentadas pelas licitantes devem estar assinadas por representante 

legalmente habilitado.  

 

4.2 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 

estatuto/contrato social ou instrumento público/particular de procuração.  

 

4.3 Em se tratando de instrumento particular deverá estar acompanhado do Estatuto ou Contrato Social 

da licitante para fins de identificação do outorgante e dos poderes específicos, o mesmo ocorrendo em 

face do instrumento público, caso seja feita referência ao Estatuto ou Contrato Social. 

 

4.4 As licitantes que se fizerem representar por procurador e cujo respectivo estatuto ou contrato social 

estabeleça a assinatura dos sócios em conjunto devem apresentar procuração assinada pelos sócios 

indicados no estatuto ou contrato social, não sendo permitida assinatura isolada de apenas um deles.  

  

4.5 A falta da procuração não inabilita o licitante, mas seu representante fica impedido de se manifestar 

no certame, em nome do representado. 

 

4.6 Fica dispensado do credenciamento, caso a empresa esteja representada por seu representante legal, 

que deverá comprovar essa qualidade através do contrato social, estatuto ou documento pertinente. 

 

4.7 Não poderá haver um mesmo representante para mais de uma empresa. 

4.8 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Os licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS 

e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes separados, fechados, contendo externamente os seguintes 

dizeres: 

TOMADA DE PREÇOS N.° ......./2018 

ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: ............................................ 

CNPJ:............................................................ 

ENDEREÇO: ................................................. 

EMAIL: .............................. 

 

TOMADA DE PREÇOS N.° ......./2018 

ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
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ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: ............................................ 

CNPJ:............................................................ 

ENDEREÇO: ................................................. 

EMAIL: .............................. 

 

4.9 O ENVELOPE Nº 1 “Documentos” deverá conter os documentos exigidos para a habilitação, conforme 

disposto no item 5. 

4.10 O ENVELOPE Nº 2 “Proposta Comercial” deverá conter a proposta comercial, conforme o disposto no 

item 5 e modelo do anexo VIII deste edital.  

 

5 - DA HABILITAÇÃO 

 

5.1 Os interessados em participar da presente licitação, deverão entregar a documentação no horário 
e endereço citados no preâmbulo deste edital. 
 
5.1.1 - REGISTRO CADASTRAL 
 
5.1.1.1 - Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – PR, 
ou conforme item 3.2, acompanhado da declaração de fato impeditivo da habilitação, conforme anexo III. 
 

5.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

5.1.2.1 - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado, devendo ser recente, 

com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da 

licitação; 

 

5.1.2.2 - Documento constitutivo da empresa, que conforme o caso, consistirá na apresentação de: 

a. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores. 

c. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a 

atividade assim o exigir. 

 

5.1.2.2.1 - Os documentos relativos a comprovação da constituição da empresa (conforme 
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enquadramento descrita no item 5.1.2.2, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva); 

 

5.1.2.2.2 - O documento constitutivo deverá conter o registro na Junta Comercial do respectivo Estado.  

 

5.1.3 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

5.1.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) com prazo de emissão não 

superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 

 

5.1.3.2 - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

abrangendo as contribuições sociais, emitida pela Receita Federal;  

 

5.1.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 

 

5.1.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

5.1.3.4.1 - No caso de Município que mantêm cadastro mobiliário e imobiliário separados, deverão ser 

apresentadas certidões negativas de débito referentes a cada um dos cadastros já mencionados. 

 

5.1.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 

5.1.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.1.3.6.1 - Não será aceita Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que exige o item 5.1.3.6, que somente será 

comprovado com a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

5.1.3.7 - Declaração, nos moldes do anexo IV deste edital, sob as penas da Lei, que: 

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 

trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 



                         

 

 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações  
 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 9 de 47 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do 

Sul; 

3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 

5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 

que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

5.1.3.8 - Declaração de responsabilidade, conforme anexo V. 

5.1.3.9 - Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de tributação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte:  

1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído do 

site da Secretaria da Receita Federal, através do site: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ 

ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx, ou, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do 

Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte.  

2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão Simplificada da 

Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 

5.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

 

5.1.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata ou de recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo cartório judicial distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de emissão não superior a 90 

(noventa) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 

5.1.4.1.1 - Quando o licitante for sediado em outro Estado, que não o Paraná, deverá trazer juntamente 

com a Certidão Negativa de Falência e/ou Recuperação Judicial, documento emitido pelo órgão judiciário 

competente, que relacione o(s) Distribuidor(es) que na Comarca de sua sede tem atribuição para sua 

expedição. 

 

5.1.4.2 - Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais 
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de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 

período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha a substituir.  

5.1.4.2.1 - Serão considerados aceitos na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

5.1.4.2.1.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

a. Publicados em Diário Oficial; ou 

b. Publicados em jornal de grande circulação; ou 

c. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

5.1.4.2.1.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

a. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 

equivalente; 

 

5.1.4.2.2 - Os licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão apresentar o 

BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei; 

 

5.1.4.2.3 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados pelo Contabilista 

responsável, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo sócio-proprietário do 

licitante para ter validade. 

 

5.1.4.2.4 - A boa situação financeira da empresa licitante que será avaliada será da seguinte forma: 

5.1.4.2.4.1 - Verificação do Índice de Liquidez Geral, Liquidez Seca e Liquidez Corrente que deverá ser 

maior ou igual que 1,5 (um vírgula cinco) e Grau de Endividamento do Ativo Total, que deverá ser menor 

ou igual 0,50 (meio), sendo apurado com as seguintes fórmulas: 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LS =  Ativo Circulante - Estoque 

 Passivo Circulante  

 

LC =   Ativo Circulante  

 Passivo Circulante  
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GE/AT = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

    Ativo Total 

 

Onde, 

 

LG = Liquidez Geral 

LS = Liquidez Seca 

LC = Liquidez Corrente 

GE = Grau de Endividamento 

AT = Ativo Total 

 

5.1.4.2.5 - A comprovação da boa situação financeira da empresa apurada conforme item acima será 

somente considerado para fins de Qualificação Econômico-Financeira da empresa licitante, sendo que o 

resultado obtido não terá qualquer influência na classificação da proposta de preços. 

 

5.1.5.�   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

5.1.5.1 Prova de registro e regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA/PR ou junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU/PR, da empresa Proponente e de seus responsáveis técnicos, demonstrando possuir no mínimo 

um profissional (engenheiro ou arquiteto), com atribuições compatíveis com o objeto 

licitado, em seu quadro técnico.  

 

5.1.5.2 Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução dos 

serviços objeto da Licitação, conforme anexo deste edital; 

 

OBS: A empresa que for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, for registrada no CREA de 

origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR ou CAU/PR, em conformidade com 

a legislação/norma pertinente vigente; apenas para assinatura do contrato, no caso da empresa 

vencedora. 

 

5.1.5.3 - Capacitação Técnico-Profissional: 

 

5.1.5.3.1 – Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa 
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jurídica, de direito público ou privado, registrado(s) no CREA ou CAU que comprove que seus 

responsáveis técnicos, executam ou já executaram atividade no ramo de Engenharia, acompanhado(s) 

pelas devidas CAT – Certidão de Acervo Técnico, que comprove(m) a experiência nos serviços objeto 

deste edital. 

 

5.1.5.3.1.1 - A comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro efetivo da empresa deverá 

ser efetuada através da ficha de registro de empregados, autenticada junto a Delegacia Regional do 

Trabalho – DRT, cópia do contrato de prestação de serviços, ou cópia da carteira de trabalho contendo as 

respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data 

de abertura do presente edital, salvo quando o mesmo for sócio ou diretor, o que deverá ser informado 

para conferência no documento constitutivo (já apresentado). 

 

5.2.�  A proponente que deixar de preencher quaisquer dos requisitos exigidos para o Envelope nº 01 - 

HABILITAÇÃO será inabilitada, não podendo participar das fases posteriores, com a conseqüente 

devolução do Envelope nº 02 (PROPOSTAS DE PREÇOS).  

 

5.3 - As proponentes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a documentação 

exigida no item 5.1 serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases subsequentes da Licitação, sem 

direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 

5.4 - Os documentos que trata o item 5.1 deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da Comissão de Licitações 

do Município de Agudos do Sul, ou, conforme o caso, publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os 

documentos emitidos via internet). 

 

5.4.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até 

às 00h00min do dia DD/MM/AAAA, na sede da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul. 

  

5.4.2 - Os documentos quando obtidos via Internet, somente terão validade após serem conferidos 

eletronicamente pela Comissão de Licitações do Município de Agudos do Sul, no ato de abertura da 

documentação de habilitação, prevalecendo, quando divergentes em relação à data, aqueles constantes 

da conferência eletrônica, ficando assim, dispensados de autenticação. 

 

5.4.2.1 - No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, 
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a sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento. 

 

5.4.2.2 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio 

documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial). 

 

5.4.2.3 - Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias 

a partir da data de emissão. 

 

5.5 - Para obter o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Agudos do 

Sul constante do item 5.1.1, os interessados deverão efetuar o cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme 

estabelece a Lei Federal nº 8.666/93, que é a seguinte:  

a. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Conforme o caso consistirá em: 

i. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

ii. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

iii. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. 

 
b. HABILITAÇÃO FISCAL 

i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com data de 

emissão não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura 

da licitação; 

ii. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

abrangendo as contribuições sociais, emitida pela Receita Federal;  

iii. Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante; 

iv. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal; e 

v. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT). 
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c. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

i. Certidão negativa de falência ou concordata ou de recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

1. 5.5.1 - Os documentos que trata o subitem 5.5 deverão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante 

da Comissão de Licitações do Município de Agudos do Sul, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via internet). 

 

5.6 A falta de qualquer dos documentos solicitados ou a apresentação de documentos e/ou proposta que 

contenham emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações de qualquer item deste Edital, 

implicará na inabilitação ou desclassificação da empresa participante. 

 

5.7 Não será aceita remessa de documentação por via postal, fac-símile ou outro meio que não o 

determinado por este edital.   

 

5.8 Os documentos necessários à habilitação e proposta de preços poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia, à exceção de fotocópias em papel termo-sensível (fac-símile), devendo 

ser autenticadas por tabelião de notas ou por funcionário da unidade que participa da licitação, ou ainda 

apresentado prova da publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

5.9 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os tributos, impostos, taxas, garantia e demais 

encargos que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto da presente Tomada de Preço. 

 

5.10 As propostas deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa ou por procurador 

devidamente constituído, através de instrumento particular com firma reconhecida, ou público, em 01 

(uma) via, preferencialmente digitadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em envelope fechado, 

devidamente identificado e fazendo menção à presente licitação, não sendo permitido o mesmo 

representante para mais de uma empresa. 

 

5.11 A Razão Social completa de licitante deverá ser a mesma das notas fiscais apresentadas por ocasião 

dos pagamentos, caso seja vencedora do certame. 
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5.12 A Comissão de Licitação poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 

qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da 

empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93. 

 

5.13 O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL reserva-se o direito de revogar por interesse público, ou anular 

de ofício ou mediante provocação de terceiros, por ilegalidade, no todo ou em parte esta licitação, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa (artigo 49 e parágrafos) - da Lei nº 8.666/93.  

 

5.14 Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora do certame a omissão de valor necessário à 

perfeita e completa execução do objeto da licitação. 

 

5.15 A apresentação da proposta será considerada com evidência de que a empresa proponente: 

 

- Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e obteve 

informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

 

- Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente satisfatória. 

 

6.� RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES 

 

6.1 No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, deverão ser entregues 2 envelopes: 

envelope nº 01 contendo a documentação e o envelope  nº 02  contendo as propostas de preço. 

 

6.2 Caso os responsáveis pela licitação julguem necessário, poderão suspender a reunião para analisar os 

documentos e julgar a habilitação. 

 

6.3 Após a fase da habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente que será examinado e aceito ou não pela Comissão. 

 

6.4 Após a abertura dos envelopes, as propostas deverão ser rubricadas pela Comissão e pela(s) 

proponente(s) ou seu(s) representante(s), presente(s) ao ato.  
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6.5 As propostas deverão ter prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do 

envelope proposta (envelope nº. 02). O prazo de validade das propostas ficará suspenso no caso de 

recurso administrativo ou judicial interposto na presente licitação, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

6.6 Os valores cotados na proposta deverão ser expressos em REAIS, com apenas 02 (duas) casas após a 

vírgula (R$ 0,00). O não atendimento ao solicitado poderá acarretar a DESCLASSIFICAÇÃO do objeto 

cotado.  

 

6.7 A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos praticados no 

decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas em ata quando forem 

formuladas por escrito, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral.  

 

6.8 Vencido o horário para entrega dos envelopes com a documentação e proposta, nenhuma 

outra proposta será recebida, tão pouco serão permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as 

propostas ou documentos em geral. 

 

6.9 Após o recebimento dos Envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa das proponentes 

interessadas, efetuará a abertura do Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas as suas 

páginas e facultando as proponentes presentes o mesmo procedimento. 

 

6.10 No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 

que ocorra a desistência da interposição de recursos pela unanimidade das proponentes, poderá a 

Comissão de Licitação proceder à abertura do Envelope nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS.  

 

6.11 Não ocorrendo a desistência do prazo de recurso sobre as habilitações ou inabilitações, a Comissão 

de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos Envelopes nº 02 - PROPOSTAS DE 

PREÇOS, que será, obrigatoriamente, após decorrido o prazo legal para apresentação de recursos ou o 

julgamento dos mesmos.  

 

6.12 Após o julgamento dos recursos interpostos, os Envelopes nº 02 (PROPOSTAS DE PREÇOS) serão 

devolvidos, inviolados, às proponentes inabilitadas.  

 

6.13 Somente serão abertos os Envelopes nº 02 das proponentes habilitadas. 
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6.14 À Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com relação aos 

documentos apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a 

esclarecer a instrução do processo.  

 

6.15 As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela Comissão 

Permanente de Licitação, na presença das proponentes.  

 

6.16 Na reunião de abertura dos envelopes, será divulgada a data e horário para proferir o resultado do 

julgamento das propostas. As participantes ficarão desde logo formalmente cientes de que, da divulgação 

de julgamento das propostas, via Edital afixado na Sede da Comissão, passará a fluir o prazo legal para 

recurso desta fase. 

 

7  VALOR MÁXIMO 

 

7.1.  O valor total máximo para a presente contratação será de R$ 102.138,24 (cento e dois mil cento e 

trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) sendo o valor máximo mensal R$ 8.511,52 (oito mil 

quinhentos e onze reais e cinquenta e dois centavos). 

 

8  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Agudos do Sul, e correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02.01.04 Administração  

02.01.04.122 Administração Geral  

02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE 02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das 

Atividades da Administração Geral 

 

22-3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 

23-3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
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8.2 O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, 

mediante apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade 

do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

8.3 Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome do Município de Agudos do Sul, CNPJ 

nº. 76.105.667/0001-10, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, 

indicando-se ainda os produtos fornecidos. 

 

8.4 Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 

contratada.  

 

8.5 Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 

respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 

 

8.6 Os valores cotados serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência dos primeiros doze (12) meses do 

futuro contrato. 

 

9 PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

9.1 O prazo para prestação dos serviços objeto da presente licitação é de 12 (doze) meses a partir da 

data da assinatura do contrato, podendo o contrato ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da 

Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

 

10 JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1 A Comissão de Licitação, de posse dos envelopes contendo os documentos para habilitação e as 

propostas de preços, processará o julgamento obedecendo a seguinte seqüência: 

 

- Abertura dos ENVELOPES Nº. 01 – HABILITAÇÃO, sendo os documentos nele contidos, 

submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes e membros da Comissão de 

Licitação; 
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-      Julgamento da habilitação pela Comissão de Licitação, com divulgação do resultado das empresas 

habilitadas; 

 

- Devolução dos ENVELOPES DE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, aos representantes das 

empresas inabilitadas; 

 

- Abertura dos ENVELOPES DE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas habilitadas, uma 

vez transcorrido o prazo para interposição de recurso administrativo cabíveis ou com o julgamento ou 

desistência dos eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte 

de todas as empresas participantes. 

 

10.2 Das reuniões de entrega e abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que 

serão assinadas pela Comissão de Licitação e representantes das empresas participantes. 

 

10.3 Na fase das PROPOSTAS será julgada desclassificada a proponente que: 

 

- Deixar de atender alguma exigência constante deste Edital; 

- Apresentar oferta que não tenha correlação com que foi pedido no Edital; ou formular proposta 

baseada nas propostas das demais proponentes.  

-  Deixarem de atender alguma exigência constante deste Edital;  

 
- Apresentar oferta que não tenha correlação com que foi pedido no Edital, ou formular proposta 

baseada nas propostas das demais proponentes;  

- Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos. Poderá a Administração, nessa 

hipótese, solicitar justificativa para avaliação da capacidade de execução do contrato, através de 

documentação que comprove que os preços são coerentes com os do mercado. Consideram-se 

manifestadamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 

menor dos seguintes valores:  

d.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração, ou 

d.2) valor orçado pela administração. 

-          Tenham evidentes erros de impressão de que inviabilizem o julgamento das propostas;  

-          Tenham seus preços cotados em qualquer padrão monetário diferente do nacional; 

-          Apresentar item com preço simbólico ou de valor zero.  

-           Preços acima do máximo estipulado pela Administração.  
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10.3.1 Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo 

de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outra, escoimadas das causas que ensejaram a 

desclassificação.  

 

10.3.2 As cláusulas obrigatórias do edital inadmitem modificação volitiva em suas propostas pelos 

licitantes, sendo que estas devem conter apenas o exigido na Tomada de Preços e em seus anexos.  

 

10.3.3 Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, sempre que a 

eles se precisar recorrer.  

 

10.4 No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, a Comissão 

adotará o previsto no artigo 45, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.  

 

10.5 O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos da Comissão de Licitação que, 

em conseqüência, reserva-se o direito de desclassificar as propostas em desacordo com este Edital, e do 

artigo 44 da lei nº. 8.666/93, ou ainda as que se revelarem manifestamente inexeqüíveis ou 

inconvenientes, por fatos comprovados durante o processo de seleção.  

 

10.6 A proponente vencedora tomará conhecimento do resultado do julgamento, através de 

comunicado por escrito. 

 

10.7 Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 

Contratante poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, desde que 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (artigo 64, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93), 

ou ainda optar pela revogação da presente licitação. 

 

10.8 No julgamento dos preços serão observados os menores valores propostos para a contratação, 

sendo esta licitação do tipo MENOR PREÇO - ITEM.  

 

10.9 Será considerada vencedora a empresa que ofertar o menor preço.  

 

11 DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 
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11.1 A licitante vencedora ficará obrigada a prestar os serviços para o qual apresentou proposta, não 

podendo em hipótese alguma durante o prazo de vigência da proposta recusar-se a realizar os serviços. 

 

11.2 Serão de responsabilidade do licitante vencedor todos os encargos trabalhistas, todos os 

encargos sociais e todos os encargos previdenciários, isentando integralmente o Município de Agudos do 

Sul - PR. 

 

12 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1  A empresa contratada deverá atender os seguintes critérios: 

11.1.1 Possuir profissional habilitado em conselho registrado (CREA ou CAU) e que responda 

tecnicamente pela empesa; 

11.1.2 Ter disponibilidade para atendimento presencial conforme a necessidade do Município, ou 

subordinado capacitado para exercer função na área de projetos e para a fiscalização de obras pós 

licitação; 

11.1.3 Possuir conhecimento e habilidade para elaborar projetos arquitetônicos, elétrico, hidro-sanitário, 

prevenção de incêndios, lógica, estrutural, orçamentação, BDI, cronogramas físico-financeiros, QCI em 

todas as áreas públicas; Elaboração de projetos de pavimentação, projetos geométricos, drenagem, 

sinalização, terraplenagem; Elaboração de projetos de aterros sanitários, cemitérios, sistemas de 

abastecimento de água e esgoto e estudos hidrológicos; 

11.1.4 Possuir experiência comprovada, de elaboração de projetos nas normas da vigilância sanitária, 

aprovação de projetos nas normas para o Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do 

Turismo, experiência em elaboração de projetos para a GIDUR (GIGOV), PARANÁCIDADE (SEDU), 

FUNASA; 

11.1.5 Possuir conhecimento sobre monitoramento das obras da Secretaria Municipal de Educação junto 

ao FNDE, prevendo a alimentação do sistema SIMEC com documentos que possibilitem a alteração do 

status das obras; Conhecimento e monitoramento das obras da Secretaria Municipal de Saúde junto ao 

FNS, realizando o trabalho de monitoramento do sistema SISMOB com a inserção de fotos, documentos, 

justificativas, termos, entre outros, a fim de proporcionar o correto funcionamento do sistema integrado e 

o andamento normal das mesmas; Acompanhamento e monitoramento do sistema SIGA da Funasa, com 

inserção de relatórios de obras. 

11.1.6 Entregar todos os trabalhos em dados digitais (DWG, PDF, PLANILHA, etc.) e físicos (A4, A3, A2, 

A1. A0, etc.). 

11.1.7 Fazer a cessão de Direitos Autorais dos projetos a serem elaborados, conforme Art. 111 da Lei nº 
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8.666/93. 

 

13 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1 O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo do Sr. Diego Luis Teixeira 

matrícula nº 2536, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.2 O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução deste contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

- fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 

estabelecidas neste edital; 

- comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à licitante vencedora adotar as 

providências necessárias; 

- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com o fornecimento. 

- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do Contrato, em especial 

aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 

13.3 A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante 

vencedora pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

14 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1 É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso da sessão da licitação, 

devendo constar em ata dos trabalhos. 

 

14.2 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberá recurso por parte dos participantes 

desta Tomada de Preços, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.  

 

14.3 O recurso a que se refere este item deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de divulgação da decisão da Comissão de Licitação. A interposição de recurso será 

comunicada às demais participantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
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14.4 O recurso recebido na fase de habilitação e de julgamento das propostas terá efeito suspensivo. 

Os demais serão recebidos sem efeito suspensivo, porém a autoridade competente poderá, por razões de 

interesse público, atribuir eficácia suspensiva ao mesmo.  

 

14.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

14.6 Somente serão aceitos recursos e impugnações ao Edital devidamente protocolados junto 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, no endereço já indicado, em tempo hábil, aos cuidados da 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

15 DAS PENALIDADES 

 

15.1 Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados na presente licitação, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, exceto para a penalidade de multa de mora, aplicar ao contratado as 

sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme segue:  

 

15.1.1 ADVERTÊNCIA  

a) Advertência, no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade, que não traga 

prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante.  

 

15.1.2 MULTA 

a) Pelo atraso injustificado da execução dos serviços, o contratado ficará sujeito à penalidade de multa de 

mora, a ser aplicada a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo de execução, a ser calculada 

pela seguinte equação:  

 

M=V.F.N  

 

Onde:  

M=valor da multa  

V=valor correspondente à parcela em atraso F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de 

atraso  

N=período de atraso em dias corridos 

 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, a critério da Administração 

Municipal de Agudos do Sul, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos sofridos pela 
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Administração, nos seguintes casos, entre outros:  

b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;  

b.2) quando houver atraso injustificado na execução por prazo superior ao dobro de prazo originalmente 

concedido para aquela etapa da execução ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que 

se sujeite a Secretaria requisitante;  

b.3) descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos;  

b.4) interrupção da execução sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar o Contrato;  

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do Contrato;  

b.8) recusa injustificada do adjudicatário em aceitar e assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis após a válida convocação, ou pela rescisão não amigável do contrato por iniciativa do 

Contratado.  

 

15.1.3. SUSPENSÃO 

 a) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Agudos do Sul, por prazo não superior a 2 (dois) anos, na forma do art. 87, III da Lei Federal nº 8.666, 

de 1993.  

 

15.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  

a) No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, configurando ilícito penal e, no caso de 

inexecução dolosa do contrato, será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e 

contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante o 

art. 87, IV da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  

 

15.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada será 

descontado do crédito devido ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos referidos 

neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.  

 

15.3. As multas e sanções, exceto a de mora, serão aplicadas após regular processo administrativo, 
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garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

 

15.4. Independentemente da aplicação das penalidades indicadas no item 15.1, a proponente ficará 

sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 

inadimplência. 

 

15.5. A inadimplência total ou parcial do contrato poderá ensejar, além da aplicação das penalidades 

descritas no item 19.1, a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses especificadas 

nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. Fica reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão 

administrativa. 

 

15.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no 

impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 

comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

16 DO CONTRATO: 

 

16.1 O adjudicatário será convocado a aceitar e assinar o Contrato e prestar a garantia contratual ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do comunicado 

expedido pelo Departamento de Licitações e Compras, ressaltando que somente poderá assinar o 

contrato a proponente vencedora que estiver regularmente inscrita no CREA ou CAU do estado do 

Paraná, inclusive quanto ao engenheiro ou arquiteto indicado para atuar como responsável técnico.  

 

16.1.1 O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

Município.  

 

16.1.2 A Administração poderá, quando a convocada deixar de assinar o Contrato no prazo estabelecido, 

convidar as demais proponentes classificadas, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive de preços, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação do artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

16.1.3 A autoridade competente poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar o licitante vencedor 

por despacho fundamentado sem direito a indenização e ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
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cabíveis, quando o Município de Agudos do Sul tiver notícia de qualquer fato ou circunstância, anterior ou 

posterior ao julgamento da presente licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, 

técnica ou administrativa da licitante, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93. 

 

17 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

17.1 O objeto contratado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento) sobre 

o valor inicial atualizado do Contrato atualizado, mediante o interesse público, a necessidade de serviços 

e a conveniência administrativa, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

18 DA RESCISÃO 

 

18.1 O Contrato Administrativo decorrente desta licitação poderá ser rescindido:  

 

18.1.1 Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal nº 

8.666/93. 18.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração.  

 

18.1.2 Judicialmente, nos termos da legislação processual.  

 

18.2 No caso de rescisão contratual, devidamente justificada nos autos do processo, terá o Contratante 

no prazo de 05 (cinco dias) úteis contados da notificação, assegurado o direito ao contraditório e ampla 

defesa.  

 

18.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as devidas consequências 

contratuais. 

 

19 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 Se no dia previsto para a abertura das propostas, não houver expediente na sede da Prefeitura 

Municipal de Agudos do Sul, as mesmas serão abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se 

seguir, obedecendo ao horário de funcionamento da Prefeitura Municipal. 
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19.2 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as empresas farão 

constar em sua documentação endereço, números de telefone, e-mail e CNPJ, bem como o nome da 

pessoa indicada para contatos. 

 

19.3 Cabe à empresa vencedora a responsabilidade por todos os encargos fiscais, resultantes da 

execução do objeto da presente licitação. O seu inadimplemento não transfere a ora licitante a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar junto ao financiamento. 

 

19.4 O Município reserva-se o direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente licitação, no 

exercício de seu poder de autotutela, por razões de interesse público ou por decorrência de fato 

superveniente comprovado, e anular no todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, consoante prevê o artigo 109, inciso I da Lei nº 8.666/93, bem como, transferir a 

data de abertura, sem que caiba à licitante direito a indenização, seja a que título for. 

 

19.5 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, encarregada do 

recebimento, análise e julgamento das propostas.  

 

19.6 As modificações ocorridas neste Edital obedecerão ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 

8.666/93. 21.9. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 quando todos os 

licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar 

aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas, corrigidas as inconformidades. 

 

19.7 Fica eleito o foro da Comarca de Fazenda Rio Grande – Paraná, para dirimir questões oriundas desta 

licitação. 

 

19.8 A empresa vencedora do certame deverá manter contato contínuo com o Município de Agudos do 

Sul, objetivando desta forma sanar qualquer irregularidade verificada. 

 

19.9 Integram o presente Edital: 

 

Anexo I: Termo de Referência 

Anexo II: Minuta do contrato 

Anexo III: Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo 
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Anexo IV: Modelo de declaração 

Anexo V: Modelo de declaração de responsabilidade 

Anexo VI: Modelo de carta de credenciamento 

Anexo VII: Modelo de termo de renúncia 

Anexo VIII: Modelo de proposta 

Anexo IX: Declaração De Responsabilidade Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I.I – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: 

ITEM UND. QTDE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
R$ 

UNITÁRIO 
R$ TOTAL 

01 MÊS 12 

Serviços técnicos especializados em projetos e 
fiscalização de obras públicas com as seguintes 
características: 
 
- Responsabilidade técnica pelos serviços de 
engenharia civil elaborado pelo Município; 
- Elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos 
de engenharia civil (edificações e pavimentações), 
bem como orçamentos e memoriais descritivos dos 
mesmos; 
- Serviços de fiscalização das obras contratadas pelo 
município. 
- Acompanhamento e fiscalização das obras da 
prefeitura, com veículo e combustível próprios da 
empresa. 

R$ 

8.511,52 

R$ 

102.138,24 
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I.II – A proposta deverá apresentar o valor mensal e o valor total do item, bem como o PRAZO DE 

VALIDADE DA PROPOSTA (não inferior a 60 dias); 

 

I.III - O prazo para prestação dos serviços é de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do 

contrato, podendo o contrato ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

 

I.IV – O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, 

mediante apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade 

do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

I.V – A licitante vencedora deverá disponibilizar 01 (um) profissional devidamente habilitado para a 

prestação de serviços, com registro ativo no CREA ou CAU, conforme objeto desta licitação, devendo 

substituir o profissional designado em caso de impossibilidade do mesmo, fornecendo os seguintes 

documentos de cada profissional que prestará os serviços:  

b1) - Cópia do Registro Geral (Identidade) e CPF; 

b2) – cópia de diploma devidamente registrado;  

b3) – cópia da carteira do CREA ou CAU;  

b4) – prova de regularidade com o Conselho Regional de Engenharia. 

b5) - Certidão negativa de antecedentes criminais; 

I.V.I. Possuir profissional habilitado em conselho registrado (CREA ou CAU) e que responda tecnicamente 

pela empesa; 

I.V.II. Ter disponibilidade para atendimento presencial conforme a necessidade do município, ou 

subordinado capacitado para exercer função na área de projetos e para a fiscalização de obras pós 

licitação; 

I.V.III. Possuir conhecimento e habilidade para elaborar projetos arquitetônicos, elétrico, hidro-sanitário, 

prevenção de incêndios, lógica, estrutural, orçamentação, BDI, cronogramas físico-financeiros, QCI em 

todas as áreas públicas; Elaboração de projetos de pavimentação, projetos geométricos, drenagem, 

sinalização, terraplenagem; Elaboração de projetos de aterros sanitários, cemitérios, sistemas de 

abastecimento de água e esgoto e estudos hidrológicos; 

I.V.IV. Possuir experiência comprovada, de elaboração de projetos nas normas da vigilância sanitária, 

aprovação de projetos nas normas para o Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do 

Turismo, experiência em elaboração de projetos para a GIDUR (GIGOV), PARANÁCIDADE (SEDU), 

FUNASA; 
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I.V.V. Possuir conhecimento sobre monitoramento das obras da Secretaria Municipal de Educação junto 

ao FNDE, prevendo a alimentação do sistema SIMEC com documentos que possibilitem a alteração do 

status das obras; Conhecimento e monitoramento das obras da Secretaria Municipal de Saúde junto ao 

FNS, realizando o trabalho de monitoramento do sistema SISMOB com a inserção de fotos, documentos, 

justificativas, termos, entre outros, a fim de proporcionar o correto funcionamento do sistema integrado e 

o andamento normal das mesmas; Acompanhamento e monitoramento do sistema SIGA da Funasa, com 

inserção de relatórios de obras. 

 I.V.VI. Entregar todos os trabalhos em dados digitais (DWG, PDF, PLANILHA, etc.) e físicos (A4, A3, A2, 

A1. A0, etc.). 

I.V.VII. Fazer a cessão de Direitos Autorais dos projetos a serem elaborados, conforme Art. 111 da Lei nº 

8.666/93. 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL E A 

EMPRESA...  

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 

76.105.667/0001-10, com sede e foro no Estado do Paraná, na Avenida Brasil, n° 277, neste ato 

representada por sua Prefeita, Sra. LUCIANE MAIRA TEIXEIRA, portadora do CPF nº 

.......................... doravante denominada CONTRATANTE,  e a empresa ................., pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº ......., estabelecida na Rua ............., neste ato por 

seu representante legal, ............., doravante também denominada CONTRATADA, vencedora do 

certame licitatório nº. 07/2018 na Modalidade de Tomada de Preços, têm entre si justo e contratado, com 

base na Lei 8.666/93 e suas alterações, as condições abaixo especificadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 

8.666/93). 

 

O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, conforme especificações da tabela abaixo: 

 

ITEM UND. QTDE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
R$ 

UNITÁRIO 

R$ 

TOTAL 

01 MÊS 12 

Serviços técnicos especializados em projetos e 
fiscalização de obras públicas com as seguintes 
características: 
 
- Responsabilidade técnica pelos serviços de 
engenharia civil elaborado pelo Município; 
- Elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos 
de engenharia civil (edificações e pavimentações), 
bem como orçamentos e memoriais descritivos dos 
mesmos; 
- Serviços de fiscalização das obras contratadas pelo 
município. 
- Acompanhamento e fiscalização das obras da 
prefeitura, com veículo e combustível próprios da 
empresa. 

R$  R$  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, II, Lei 8.666/93) 

 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT pertinentes, 

vinculadas ao procedimento licitatório Tomada de Preços nº 07/2018, sempre sob a supervisão do 

responsável técnico indicado pela Contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 

8.666/93). 

 

O valor total do presente contrato corresponde a R$ ____________, (por extenso). 

 

§ 1º O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, 

mediante entrega da nota fiscal juntamente com a apresentação dos seguintes documentos: 

1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 

inclusive as contribuições sociais); 

2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

§ 2º Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica, esta será devolvida à 

CONTRATADA para as devidas correções. 

 

§ 3º Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 

contratada.  

 

§ 4º Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontada do 

respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 

 

§ 5º Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome do MUNICÍPIO DE AGUDOS DO 

SUL, CNPJ nº. 76.105.667/0001-10, endereço: Av. Brasil, 277 - Centro - 83850-000 - Agudos 

do Sul – PR, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, indicando-se 

ainda os serviços realizados. 
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§ 6º Nos preços cotados para o objeto deste Contrato, deverão estar incluídos todos os tributos, 

impostos, taxas, garantias e demais encargos que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto, não 

podendo a CONTRATADA cobrar nenhum valor adicional a título de custeio das referidas despesas. 

 

§ 7º O preço pelo qual é contratado o objeto não será reajustado, conforme Leis nº 8.880/94 e 9.069/95, 

exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, quando poderá ser 

promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte interessada, tomando-se por 

base o índice do INPC. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE INÍCIO, DE CONCLUSÃO E DE RECEBIMENTO (Art. 55, IV, 

Lei 8.666/93).  

 

O presente instrumento terá prazo de execução e de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura, podendo ser prorrogado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

 

§ 1º A parte que não interessar pela prorrogação contratual deverá comunicar a sua intenção, por 

escrito, à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do contrato. 

 

§ 2º O prazo para recebimento provisório dos serviços será de até 10 (dez) dias, a contar da 

comunicação escrita do Contratado da conclusão dos serviços. 

 

§ 3º O prazo para recebimento definitivo dos serviços será de até 15 (quinze) dias, a contar do 

recebimento provisório.  

 

§ 4º Os prazos de execução e vigência deverão ser contados com início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93). 

 

As despesas dos serviços realizados por força deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

abaixo: 

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02.01.04 Administração  
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02.01.04.122 Administração Geral  

02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE 02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das 

Atividades da Administração Geral 

22-3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 

23-3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA (Art. 55, VI, Lei 8.666/93).  

 

Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente desta Tomada de Preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES ( Art. 55, VII, Lei 8.666/93)  

 

São obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Não cobrar nenhum tipo de deslocamento para executar os serviços em qualquer localidade rural 

ou na sede urbana; 

b) Disponibilizar profissional habilitado em conselho registrado (CREA ou CAU) e que responda 

tecnicamente pela empresa; 

c) Ter disponibilidade para atendimento presencial conforme a necessidade do município, ou 

subordinado capacitado para exercer função na área de projetos e para a fiscalização de obras pós 

licitação; 

d) Possuir profissionais atuando no Contrato que detenham conhecimentos e habilidades para 

elaborar projetos arquitetônicos, elétrico, hidrossanitário, prevenção de incêndios, lógica, estrutural, 

orçamentação, BDI, cronogramas físico-financeiros, QCI em todas as áreas públicas; Elaboração de 

projetos de pavimentação, projetos geométricos, drenagem, sinalização, terraplenagem; Elaboração de 

projetos de aterros sanitários, cemitérios, sistemas de abastecimento de água e esgoto e estudos 

hidrológicos; 

e) A CONTRATADA deverá entregar todos os trabalhos em dados digitais (DWG, PDF, PLANILHA, 

etc.) e físicos (A4, A3, A2, A1. A0, etc.); 

f) A CONTRATADA deverá fazer a cessão de Direitos Autorais dos projetos a serem elaborados, 

conforme Art. 111 da Lei nº 8.666/93; 

g) Todas as despesas decorrentes da contratação de profissionais, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive encargos sociais incidentes; 

h) Evitar conflitos e transtornos com demais funcionários da Prefeitura;  
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i) Concluir os serviços sem deixar pendências;  

j) Em caso de problemas se reportar ao fiscal responsável designado em cada Secretaria para 

realizar a fiscalização;  

k) Manter pagamentos dos fornecedores em dia, quando houver; 

l) Emitir todas as ART´s necessárias; 

m) A Contratada fica obrigada a disponibilizar profissional devidamente habilitado para a prestação 

de serviços, objeto desta licitação, devendo substituir o profissional designado em caso de impossibilidade 

do mesmo, fornecendo os seguintes documentos de cada profissional que prestará os serviços:  

1) - Cópia do Registro Geral (Identidade) e CPF; 

2) – cópia de diploma devidamente registrado;  

3) – cópia da carteira do CREA;  

4) – prova de regularidade com o Conselho Regional de Engenharia. 

5) - Certidão negativa de antecedentes criminais. 

n) A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que 

diz respeito ao recolhimento de todos os impostos, taxas, contribuições previdenciárias, trabalhistas, que 

são inerentes e advierem da execução do presente contrato, bem como será responsável por todos os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto contratual. 

 

São obrigações da CONTRATANTE:  

a) Emitir as Notas de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da CONTRATADA antes 

do início dos serviços;  

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a entrega dos serviços; 

c) Acompanhar, controlar e avaliar a prestação dos serviços, através da unidade responsável por esta 

atribuição;  

d) Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à realização dos 

serviços; 

e) Atestar as faturas correspondentes à entrega dos serviços, por intermédio do servidor competente;  

f) Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas neste Contrato 

e conforme Edital da Tomada de Preços nº 07/2018; 

g) Acompanhar e promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação a execução dos serviços, 

notificando, por escrito, à Contratada toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 
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Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados no presente Contrato, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, exceto para a penalidade de multa de mora, aplicar ao contratado as 

sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme segue:  

 

1. ADVERTÊNCIA  

a) Advertência, no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade, que não traga 

prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante.  

 

2. MULTA  

a) Pelo atraso injustificado da execução dos serviços, o contratado ficará sujeito à penalidade de multa de 

mora, a ser aplicada a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo de execução, a ser calculada 

pela seguinte equação:  

M=V.F.N  

Onde:  

M=valor da multa  

V=valor correspondente à parcela em atraso  

F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso  

N=período de atraso em dias corridos  

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, a critério da Administração 

Municipal, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos sofridos pela Administração, nos 

seguintes casos, entre outros: 

b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;  

b.2) quando houver atraso injustificado na execução por prazo superior ao dobro de prazo originalmente 

concedido para aquela etapa da execução ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que 

se sujeite a Secretaria requisitante;  

b.3) descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

b.4) interrupção da execução sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto;  

b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar o Contrato;  

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do Contrato; 

b.8) recusa injustificada do adjudicatário em aceitar e assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 
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dias úteis após a válida convocação, ou pela rescisão não amigável do contrato por iniciativa do 

Contratado.  

 

3. SUSPENSÃO  

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Agudos do Sul, por prazo não superior a 2 (dois) anos, na forma do art. 87, III da Lei Federal nº 8.666, 

de 1993.  

 

4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  

a) No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, configurando ilícito penal e, no caso de 

inexecução dolosa do contrato, será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e 

contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

§ 1º As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada será 

descontado do crédito devido ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos referidos 

neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.  

 

§ 2º As multas e sanções, exceto a de mora, serão aplicadas após regular processo administrativo, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

 

§ 3º Independentemente da aplicação das penalidades indicadas nesta cláusula, a proponente ficará 

sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 

inadimplência.  

 

§ 4º A inadimplência total ou parcial do contrato poderá ensejar, além da aplicação das penalidades 

descritas nesta cláusula, a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses especificadas 

nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, ficando reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão 

administrativa.  

 

§ 5º Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 

impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 

comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
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CLÁUSULA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 

 

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos 

artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

§ 1º A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

consequências previstas na Lei Federal 8.666/93. 

 

§ 2º Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja 

culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver 

sofrido. 

 

§ 3º O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá a critério da CONTRATANTE, 

ser motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interposição judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos quando esta: 

1. Não cumprir as obrigações assumidas. 

2. Falir, entrar em concordata ou dissolver-se. 

3. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE. 

4. Recusar-se a executar o objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).  

 

O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços nº 07/2018. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).  

 

O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de Direito 

Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de 

Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Agudos do Sul/PR.  

 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se 
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à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (Art. 

55, XIII, Lei 8.666/93).  

 

Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo do Sr. Diego Luis Teixeira matrícula nº 

2536, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

§ 1º O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

deste contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

a) fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 

estabelecidas neste edital; 

b) comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à licitante vencedora adotar as 

providências necessárias; 

c) garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com o fornecimento. 

d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do Contrato, em especial 

aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 

§ 2º A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante 

vencedora pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93). 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas 

ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus 
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representantes legais, em 03 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na 

presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Agudos do Sul, _____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 

VEIVIANE ALVES DOMINGOS 

OAB/PR 75.274 

PROCURADORIA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

_______________________________________ 

1. Nome: 

RG.: 

_______________________________________ 

2. Nome: 

RG.: 
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ANEXO III - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 01). 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

Para fins de participação no Edital de Licitação Nº. 07/2018, na modalidade Tomada de Preços, 

declaramos para todos os fins de direito, a inexistência de superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei n° 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea 

e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 

 

 

_____________________, _____ de _____________de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social: 
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ANEXO IV - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

REF. Tomada de Preços Nº 07/2018 

  

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, nº 
_______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 
27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
_______________, _____ de ____________ de 2018. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO V - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 01). 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

   Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do 

Processo Licitatório Nº. 07/2018, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO, instaurado pela Prefeitura 

do Município de Agudos do Sul, que: 

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

• Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

• Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função 

de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 

• Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao edital e anexos do Processo Licitatório Nº. 07/2018, sob a modalidade de 

TOMADA DE PREÇO, realizado pela Prefeitura do município de Agudos do Sul. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

_____________________, _____ de _____________de 2018. 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social: 
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ANEXO VI – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF 

sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante 

procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2018, podendo acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar as atas e demais documentos e 

com poderes para renunciar a prazos recursais e que se refere à Licitação em epigrafe. 

  

  _______________, ______ de _______________ de 2018. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Deverá ser reconhecida firma em Cartório 
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ANEXO VII – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 01). 

 

 

 

À  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AGUDOS DO SUL - PR 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

       

O proponente abaixo-assinado, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 07/2018, 

por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, obrigando a entidade que representa, que não recorrerá da decisão da Comissão de 

Licitação, que julgou os documentos para habilitação/proposta de preços, 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 das propostas de preços.  

 

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das conseqüências da renúncia e 

assina abaixo para que surta todos os efeitos legais. 

 

 

_____________________, _____ de _____________de 2018. 

 

   

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social: 
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ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – Pr. 

Ref. Edital de Licitação nº. 07/2018 

Modalidade: Tomada de Preço 

 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, relativa à licitação em 

epígrafe, cujo objeto é ...................... 

 

............................ (inserir planilha com itens e valores) 

 

1. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 

2. Forma de pagamento: Até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante 

apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

3. Prazo para prestação dos serviços: 12 (doze) meses; 

4. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 

estabelecidas neste Edital. 

5. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006 e 

alteração.  [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno 

porte (ME/EPP.)] 

 

 

_____________________, _____ de _____________de 2018. 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social: 
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ANEXO IX - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 
 
Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Tomada de Preços n.º 07/2018 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 
 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 
29/06/73 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o 
responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 
 
 

Nome Especialidade CREA/CAU 
nº 

Data do 
registro 

Assinatura do 
responsável técnico 

     
     
 
 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence(m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais. 

 
 

_____________________, _____ de _____________de 2018. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 


