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ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-000 – União 

da Vitória – Paraná. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 - PROCESSO DE COMPRA N. º 203/2017 

 
OBJETO: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM 
VESTIÁRIO, DA ESCOLA PROFESSORA MARIDALVA DE FÁTIMA PALAMAR, EM UNIÃO DA 
VITÓRIA/PR, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXOS AO PRESENTE 
EDITAL, E QUE DELE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE, PARA TODOS OS EFEITOS. 
 
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Por Preço Global 
 
VALOR GLOBAL MÁXIMO ADMITIDO: R$ 434.777,32 (Quatrocentos e trinta e quatro mil 
setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos). 
 
DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO: dia 26/01/2018 às 14h00min.  
 
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União 
da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 
3521-1237 e (42) 3522-4440 (fax). 
E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Site: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – Links LICITAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. 
 
OBSERVAÇÃO: Conforme Portaria n.º 350/2017, ficou instituído recesso de final de ano junto ao 
Poder Executivo de União da Vitória, o qual se dará no período de 26 de dezembro de 2017 a 02 
de janeiro de 2018 e, férias coletivas, a qual se dará no período de 03 a 12 de janeiro de 2018, 
não sendo computados os prazos legais durante esses períodos. 
 

 
União da Vitória, PR, 13 de dezembro de 2017. 

 
Hilton Santin Roveda 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
                                          PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N. º 203/2017  
TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017  
OBJETO: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM 
VESTIÁRIO, NA ESCOLA PROFESSORA MARIDALVA DE FÁTIMA PALAMAR, EM UNIÃO DA 
VITÓRIA/PR, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXOS AO PRESENTE 
EDITAL, E QUE DELE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE, PARA TODOS OS EFEITOS. 
 
Razão Social:  

CNPJ N. º:  

Endereço:  

Cidade:                               Estado:                    CEP:  

E-mail:  

Telefone/Fax:  

Pessoa para contato: 
 
Responsável: _________________________________________________________ 
 
Declaro que recebi, através do acesso à página http://licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br/ da 
Prefeitura Municipal, o edital acima, dentro do prazo legal e pertinente. 
 
Local:_______________________, ____, de ____________ de 20**. 
 
 

________________________________ 
Representante Legal da empresa 

 
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura com essa empresa, sobre as eventuais alterações do edital, 
solicitamos que este protocolo seja devolvido a esta Coordenadoria devidamente preenchido, 
através do e-mail licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

 
A não remessa do recibo exime a Coordenação de Licitações da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais. 
 
 
União da Vitória, _____de _________________de 20**. 
 
 

 
 
OBS: É imprescindível realizar o envio deste recibo preenchido antes da data de realização 
da licitação, para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário, além de 
servir como comprovação nos autos do processo, conforme determina a legislação vigente. 
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LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N. º 203/2017 

 
1 – PREÂMBULO 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 
sob n. 75.967.760/0001-71, com sede na rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Bairro Centro, União da 
Vitória, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Hilton Santin Roveda, conforme 
autorização expedida pela Secretaria Municipal de Administração, torna pública a realização de 
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob nº 04/2017, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM 
VESTIÁRIO, NA ESCOLA PROFESSORA MARIDALVA DE FÁTIMA PALAMAR, EM UNIÃO DA 
VITÓRIA/PR, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXOS AO PRESENTE 
EDITAL, E QUE DELE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE, PARA TODOS OS EFEITOS, a ser 
executado sob o Regime de Empreitada por Preço Global, e em conformidade com o disposto na 
Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e legislação correlata. 
 

 
Forma de 

Julgamento 

 
Menor Preço Global 

 
Regime de 
Execução 

 
Empreitada Por Preço Global 

 
 

Recursos 
Financeiros 

 
 
Recursos oriundos do Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – No âmbito PAC 2.  
 

 
 
 
 
 

Datas e 
Horários 

 
O recebimento dos Envelopes n. º 01 (Documentação de Habilitação) 
e n. º 2 (Proposta de Preço), dar-se-á até às 14h00min, do dia 
26/01/2018, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no 
andar térreo no endereço acima indicado.  
 
O início da abertura do ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO, será às 
14h00min do dia 26/01/2018, na Sala de Licitação no endereço 
indicado no preâmbulo, seguindo-se após a abertura do ENVELOPE N.º 02 
– PROPOSTA, desde que ocorra desistência expressa de interposição de 
recursos, de acordo com o inciso III, art. 43 da Lei n.º 8.666/93. 
 

 
1.2. Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitações, e de todos os proponentes, 
formalmente expressa pelas assinaturas na respectiva Ata ou Termo de Renúncia (modelo 
sugestivo constante do Anexo IV deste Edital), renunciando à interposição de recurso quanto à 
fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos Envelopes n. º 02, contendo 
as Propostas de Preços dos proponentes habilitados. 
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1.3. 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 primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
 
1.4. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente edital 
devendo enviá-los ao endereço eletrônico licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br, até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública da Tomada de Preços. As respostas 
prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, serão disponibilizadas por 
meio eletrônico ao consulente e publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de União 
da Vitória (www.uniaodavitoria.pr.gov.br), menu Portal da Transparência e menu Licitações, 
para ciência de todos os interessados. 
 
1.5. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante da licitante suprem, para 
todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei de Licitações, nas quais a publicidade será 
efetuada através do Diário Oficial do Munícipio.  
 
1.6. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de União da Vitória, no endereço da Rua Dr. Cruz Machado, n. º 205, 4° Andar, Centro, 
telefones (42) 3521-1237, ou pelo site oficial (www.uniaodavitoria.pr.gov.br) menu Portal da 
Transparência e menu Licitações ou ainda por e-mail (licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br). 
 
2. DO OBJETO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. Constitui objeto da presente licitação, a TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, DA ESCOLA PROFESSORA MARIDALVA DE 
FÁTIMA PALAMAR, EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO ANEXOS AO PRESENTE EDITAL, E QUE DELE PASSAM A FAZER PARTE 
INTEGRANTE, PARA TODOS OS EFEITOS. 
 
2.2. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO”, 
enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “b”, 22, inciso II, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n. º 
8.666/93. 
 
3. PREÇO MÁXIMO  
3.1. O valor de referência para a execução do objeto é de no máximo R$ 434.777,32 
(Quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois 
centavos), conforme planilha orçamentária - Anexo “I”, deste instrumento convocatório. 
 
4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a realização da sessão pública da Tomada de Preços, por qualquer cidadão, 
devendo no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo, no endereço 
indicado no preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min.  
4.1.1. Decairá do direito de impugnar este Edital o pretenso licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder à data fixada no preâmbulo deste Edital, apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  
 
4.2. A impugnação será lavrada por escrito e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, Paulo Marcelo Scheid, devendo conter o nome completo do responsável, indicação da 
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modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço 
eletrônico e fac-símile para contato. 
 
4.3. Não serão conhecidas as impugnações encaminhadas por fac-símile, e-mail ou qualquer 
outro meio que não o previsto no item 4.1.  
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1. Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados na 
correspondente especialidade junto a Coordenadoria de Licitações da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória ou não, e os interessados, nos termos dos §2º e §9º do art. 22 da Lei 8.666/93 e 
nas condições previstas neste edital.  
 
5.2. Estão impedidas de participar da presente licitação as empresas suspensas do direito de 
licitar com a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, cujo conceito abrange a 
administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica, de direito privado, sob 
o seu controle e as fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do 
impedimento, aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Municipal, 
Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com 
personalidade jurídica, de direito privado, sob o seu controle, e as fundações por ela instituídas e 
mantidas em qualquer estado da federação, aquelas que estiverem em regime de falência, 
empresas em forma de consórcio, empresas cujos sócios ou diretores pertençam, 
simultaneamente, a mais de uma firma licitante, além das mencionados no Art.9º da Lei 
8.666/93 e às pessoas físicas. 
 
5.3. Na presente licitação é vedada a sub empreitada parcial ou total da obra. 
 
6. CREDENCIAMENTO  
6.1. No início da sessão pública da Tomada de Preços, o representante legal da licitante deverá 
apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
munido dos documentos que demonstrem que detém poderes para as práticas de atos inerentes 
ao certame licitatório.  
 
6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados, fora dos Envelopes 1 e 2, os seguintes 
documentos:  
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, ou instrumento de registro comercial (certidão simplificada), 
registrado no órgão competente, devidamente atualizado, ou seja, com data não superior a 90 
dias;  
b) carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo II, ou procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, da qual constem poderes necessários 
à prática dos atos inerentes à licitação, como interpor recursos e desistir de sua interposição, 
acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações;  
c) documento oficial de identificação que contenha fotografia.  
 
6.3. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
6.3.1. Os licitantes que, por ocasião do credenciamento, apresentarem a documentação 
relativa à habilitação jurídica, ficam dispensados de reapresentá-la no momento de 
aferição da habilitação.  
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6.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
 
6.5. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar nº 123/06, deve apresentar, no momento do 
credenciamento o seguinte documento:  
a) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar nº 123/2006, conforme 
modelo constante do Anexo VIII do presente Edital.  
6.5.1. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer 
das vedações do artigo 3°, § 4°, da Lei Complementar n° 123/2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 
declaração.  
6.5.2. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte sujeitará a licitante às penalidades cabíveis, bem como também à 
caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais 
cominações legais.  
6.5.3. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura do certame, deverá 
incluir a documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, no Envelope 1 – Documentação de Habilitação. 
 
7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “01” e “02” e DA CARTA DE 
CREDENCIAMENTO 
7.1. Os envelopes nº. 01 e nº. 02, contendo, respectivamente, a Documentação de Habilitação e 
Proposta de Preço, não poderão ser transparentes e deverão ser protocolados na data, horário e 
local indicados no preâmbulo desse instrumento convocatório, devidamente fechados, 
constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº ****/2017 
PROCESSO N.º ****/2017 

ENVELOPE N. º 1 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E E-MAIL 
 
  
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº ****/2017 
PROCESSO N.º ****/2017 

ENVELOPE N. º 2 
PROPOSTA DE PREÇO 

PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E E-MAIL 
 
 
7.2. Antes da abertura dos envelopes “1” (Documentação de Habilitação) e “2” (Proposta de 
Preço), deverão ser os invólucros rubricados pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação e, facultativamente, pelos licitantes presentes.  



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

7 

 

7.3. Poderá o Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitar aos respectivos 
representantes que complementem a identificação dos envelopes antes do horário previsto para 
o início da sessão, caso apresentem alguma desconformidade.  
 
7.4. Depois da hora marcada para o início da reunião, não serão permitidos adendos, acréscimos, 
substituições ou esclarecimentos sobre as propostas regularmente protocoladas, a não ser 
aqueles expressamente solicitados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
sobretudo quanto à regularização de falhas meramente formais da documentação.  
 
7.5. Deverão ser vistados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e, 
facultativamente, pelos representantes das empresas participantes, todas as propostas de 
preços e os documentos de habilitação analisados. 
 
8.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
8.1. Os licitantes deverão apresentar no Envelope “N. º 01” – “Documentos de Habilitação”, que 
demonstrem atendimento às exigências indicadas abaixo.  
 

 
8.1.1. Documentação para fins de Habilitação Jurídica - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93 

 
 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  

 
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores;  

 
d. 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, quanto a atividade assim o exigir;  

 
e. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 
 

 
8.1.2. Documentação para fins de Regularidade Fiscal e Trabalhista - Art. 29 da Lei 

Federal 8.666/93 
 

 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a 

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 

b. Certidão conjunta negativa de tributos da Fazenda Federal, da Dívida Ativa da 
União e de Débitos Previdenciários (certidão unificada federal instituída 
03/11/2014); 
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c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, 
do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 

e. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 
 

f. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme prevê a Lei Federal n.º 12.440, de 
07/07/2011; 

 
 

8.1.3. Documentação para fins de Qualificação Técnica - Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 
 

 
8.1.3.1. As licitantes deverão apresentar documentação de qualificação técnica, comprovando a 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do objeto 
licitado, através de: 
 

a. Prova de inscrição da empresa proponente no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) relativo ao Estado da sede 
da proponente; 
 

b. Nomeação de 1 (um) profissional graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura, inscrito 
no CREA ou CAU, a ser designado como Responsável Técnico pela execução da obra, cuja 
comprovação se dará na forma prevista no item a.1 abaixo:  
 

b.1. O vínculo contratual ou empregatício do Responsável Técnico deverá ser 
demonstrado em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo contratual 
objeto da presente licitação, através de um dos seguintes documentos: 
Contrato Social (no caso de sócio da empresa), Carteira profissional com 
registro ou Contrato de prestação de serviços. 

 
c. Certificado (s) de acervo (s) técnico (s) emitido pelo CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) acompanhado 
de atestado (s) de capacidade técnica fornecido por agente da administração direta e/ou 
indireta, empresas estatais e/ou privadas, devidamente certificado pelo CREA/CAU, do 
responsável técnico da empresa, no qual conste a comprovação de que já executou obra 
de engenharia da mesma natureza a que se propõe. Onde conste que tenha executado no 
mínimo 50% das quantidades dos itens de maior relevância referente ao objeto do edital, 
(não necessariamente em atestado único); 
 

d. Atestado de visita ao local da obra (Anexo IV) ou declaração de que não realizou a 
mesma, mas que tomou conhecimento do Edital e seus Anexos, e que não será motivo 
para eximir-se de realizar qualquer serviço ou fornecer material e equipamentos objeto 
desta contratação. 
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d.1. A Visita Técnica é facultativa e o licitante que optar por não 
realizar, deverá apresentar declaração de que não realizou a mesma, 
mas que tomou conhecimento do Edital e seus Anexos, e que não será 
motivo para eximir-se de realizar qualquer serviço ou fornecer material 
e equipamentos objeto desta contratação. 

 

d.2. Para agendamento da visita: Secretaria Municipal de 
Planejamento – Endereço: Rua Dr. Cruz Machado, n. º 205, Centro – 
União da Vitória – PR – Telefone: (42) 3521-1227 ou 1232 – Devendo 
ser realizado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

 
8.1.4. Documentação para fins de Qualificação Econômico-financeira - Art. 31 da Lei 

Federal 8.666/93 
 

 
a. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da 

sede da proponente, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para 
entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93; 
 

b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já exigíveis e 
apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados a 
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a 
variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro 
indicador que o venha substituir. 

 
b.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado 
pelo contador; 
 
b.2.  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso; 
 
b.3. As Microempresas e as empresas de pequeno porte, também deverão enquadrar no 
disposto neste item, devendo apresentar, o Balanço de Abertura ou o último Balanço 
Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado; 
 
b.4. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

1. Publicados no Diário Oficial; ou 
2. Publicados em Jornal; ou 
3. Por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da 

proponente; ou 
4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os 
Termos de Abertura e Encerramento. 
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b.5) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – submetidas 
ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro 
digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com data de entrega no ano de 2017 
referente ao ano-base de 2016. (Não serão aceitos Balanços Patrimoniais referentes ao ano-
base de 2015);  
 
Observações: O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja 
constituída no exercício social em curso), apresentado na forma da lei (com os Termos de 
Abertura e de Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que 
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes 
ou Balanços Provisórios, assinado por contador, constando nome completo e registro 
profissional, caso a proponente seja optante do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO 
DIGITAL – SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, arquivo digital, deverá apresentar o 
balanço patrimonial junto com cópia do recibo de entrega de livro digital junto a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, que deverá estar devidamente assinado eletronicamente pelo 
representante legal da empresa e por profissional de contabilidade legalmente habilitado, 
conforme disposto no artigo 10, IV do Código Comercial Brasileiro e Normas do Conselho 
Federal de Contabilidade.  

 
b.6) Na análise do balanço, serão utilizados os índices definidos pelas seguintes fórmulas:  
 
LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00  
 
                             ATIVO CIRCULANTE 
Fórmula: _________________________________ 
                           PASSIVO CIRCULANTE  
 
 
SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00  
 
                                                ATIVO TOTAL 
Fórmula:      ____________________________________________ 
                     PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
 
LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00  
 
                  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Fórmula: _______________________________________________ 
                  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS ÍNDICES 
Os referidos índices, que indicam o nível de solvência e liquidez, são suficientes para a avaliação 
da situação financeira das empresas, no que se refere aos demonstrativos sujeitos à análise 
econômico financeira (Balanço Patrimonial e Demonstração de resultado de Exercício). Desse 
modo, com base nos índices retro mencionados, poderá ser avaliada a situação financeira da 
empresa, objetivando comprovar a sua capacidade de saldar os compromissos decorrentes de 
futuras contratações.  
 

 
8.1.5. Demais Documentos  
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a. Declaração do proponente de que não possui menores de dezoito anos em atividades 
noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo V;  

b. Declaração de Idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme 
modelo do Anexo VI; 
 

c. Declaração de Inexistência de Vínculo. (Anexo VII); 
 

d. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de Pleno Conhecimento e 
Concordância de todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. (Anexo IX); 

 
 

8.1.6. Das Disposições Gerais referentes à Documentação 
 

 
a. Para fins de enquadramento no regime das microempresas e empresas de 

pequeno porte e Conforme a Lei Complementar n. º 123/2006, Artigos 44° e 45°, 
deverá comprovar através da Certidão Simplificada da Junta Comercial seu 
enquadramento ou documento equivalente.  

 
b. Os Licitantes poderão também apresentar Certificado de Registro Cadastral (CRC), 

atualizado e expedido pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR em substituição 
aos documentos que constam no Cadastro de Fornecedores do Município e estejam 
dentro do prazo de vigência. 

 
c. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão 
Permanente de Licitação, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por 
publicação em órgão de imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.  

 
d. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em 

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio 
correspondente.  

 
e. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser 

firmadas por representante legal da empresa.  
 

f. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em 
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, 
ressalvado o contido na alínea “g”.  

 
g. As microempresas e as empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  

 
h. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  
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i. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a 
abertura da fase recursal.  
 

j. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos 
por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 90 dias, 
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida 
neste Edital.  

 
k. Juntamente com a documentação referente à habilitação, o licitante poderá encaminhar 

declaração de renúncia ao prazo recursal referente ao julgamento desta fase, conforme 
modelo do Anexo III, a fim de propiciar celeridade ao presente certame.  

 
l. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado. 

 
m. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou, apresentados os 
respectivos originais para conferência pela Comissão Permanente de Licitação, na 
sessão; 

 
Constituem Motivos para inabilitação do licitante: 

� A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
� A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  

 
9. DA PROPOSTA DE PREÇO 
9.1. A proposta de preço – Envelope n. º 02 – devidamente assinada pelo proponente ou seu 
representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
nos campos que envolverem valores e quantidades, deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas nesse instrumento convocatório e seus anexos e conter: 
 

a. Preço global total para execução do objeto desta licitação, respeitando o preço máximo 
estabelecido no item 3 deste Edital; 

b. Cronograma físico. 
c. Orçamento detalhado de materiais e serviços a serem empregados na execução da obra 

objeto da presente licitação.  
 
9.2. Prazo de validade da proposta, de acordo com o estabelecido no item 9.7 deste Edital.  
 
9.3. É obrigatório o proponente citar no orçamento o valor B.D.I (Benefícios e Despesas 
Indiretas) proposto.  
 
9.4. Número de telefone/fax, e-mail, endereço completo e indicação de responsável para 
responder junto ao município.  
 
9.5. No preço proposto deverão estar incluídas as despesas com tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, seguros, transporte, alimentação, abrigo e todas as demais despesas necessárias 
para a execução do objeto licitado.  
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9.6. Os preços, válidos na data de abertura da licitação, deverão ser cotados em Real, não se 
admitindo cotação em moeda estrangeira.  
 
9.7. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será 
contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 02. Na contagem do prazo, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
10. DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL  
10.1. Nos casos em que a comissão de avaliação constatar a existência de erros numéricos nas 
Propostas de Preços, sendo estes não significativos, serão solicitadas correções para a apuração 
e documentação do preço final da proposta em suas diversas etapas de implementação, 
limitadas a:  
 
a) Divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por 
extenso. Neste caso prevalecerá o preço por extensor.  
b) Incorreção nos somatórios do Cronograma Físico-Financeiro. 
 
11. DO PROCEDIMENTO 
11.1. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitações e proponentes presentes. 
 
11.2. A abertura dos envelopes n. º 01 - HABILITAÇÃO, observará os seguintes procedimentos:  
11.2.1. No dia, hora e local determinados no PREÂMBULO deste Edital, em sessão pública, a 
comissão de licitação receberá os envelopes números 01 e 02, que serão rubricados pelos 
membros da comissão e pelos participantes presentes. Não serão recebidos Documentos de 
Habilitação e Propostas após a hora aprazada.  
11.2.2. Após o recebimento dos envelopes, a comissão de licitação, na presença facultativa dos 
proponentes interessados, efetuará a abertura e a análise da documentação contida nos 
envelopes 01 - HABILITAÇÃO, rubricando-se em todas as suas páginas e facultando aos 
proponentes presentes o mesmo procedimento.  
11.2.3. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item n. º 
8, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços, ou, ainda, com 
irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.  
11.2.4. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante 
no ato da sessão pública.  
11.2.5. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 
Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas 
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou 
mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município e no sítio 
www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos campos relacionados ao Portal da Transparência e 
Licitações.  
11.2.6. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.  
11.2.7. Os licitantes serão convocados, por meio de correio eletrônico e aviso no sítio 
www.uniaodavitoria.pr.gov.br, a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e 
pelos representantes legais dos licitantes presentes. 
11.3. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo a “Proposta”, serão 
abertos:  
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11.3.1. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao 
direito de interposição de recurso; ou  
11.3.2. Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; 
ou  
11.3.3. Após o julgamento dos recursos interpostos.  
11.4. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão 
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes.  
 
11.5. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação deverá ser feita no 
ato da reunião pelos representantes legais dos licitantes presentes.  
 
11.6. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes.  
 
11.7. Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricados pelos membros da 
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão se 
assim o desejarem.  
 
11.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.  
 
11.9. Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não caberá 
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.  
 
11.10. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 
fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente das propostas.  
 
10.11. Em caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, (não estando 
dentro das obrigações da Lei nº 123/06) a classificação se fará por sorteio em ato público, para 
qual todos os licitantes serão convocados, conforme dispõe o Parágrafo 2º do Artigo 45 da Lei 
Federal nº 8.666/93.  
 
10.12. Na hipótese de empate entre empresas comuns e microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte, a situação ensejará a aplicação das disposições previstas na Lei Complementar 
n° 123/06.  
 
10.12.1. Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequenos portes apresente propostas com intervalos iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada (caso essa seja 
proposição de uma empresa comum).  
10.12.2. As Microempresas e empresas de pequeno porte conforme subitem 10.12, poderá 
ofertar nova proposta de preços inferior à proposta inicialmente vencedora, situação em que 
será considerada vencedora do certame.  
10.12.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
10.12.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
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10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.12.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
10.12.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 10.12.1, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
10.12.6. Havendo empate nos termos do subitem 10.12.1, será oportunizada à microempresa e a 
empresa de pequeno porte melhor classificada, a faculdade de oferecer proposta no prazo de 01 
(um) dia útil, contado do recebimento da notificação, com preço inferior ao menor preço 
apresentado e assim por diante, sempre obedecendo a ordem de classificação das empresas que 
se encontram dentro do limite estabelecido no subitem 10.12.1; 
 
10.13. Não havendo oferta inferior a melhor proposta inicialmente apresentada, a classificação 
será feita considerando o valor das propostas originalmente apresentadas; 
 
10.14. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita obrigatória e 
sucessivamente: 

a. Em favor de bens produzidos no País; 
b. Por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os licitantes em igual 

situação. 
 
11.  DO LOCAL DA OBRA, DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA 
DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Os serviços serão executados na Escola Professora Maridalva de Fátima Palamar, localizada 
à Rua Leão Bartoski, n.º 760 – Bairro São Braz – União da Vitória/PR. 
 
11.2. O prazo de execução total do objeto da presente licitação é de 06 (seis) meses, o qual será 
contado a partir da data da entrega da ordem de serviço; 
 
11.3. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura do Instrumento de Contrato.  
 
11.4. Os prazos de que tratam os itens 11.1 e 11.2 poderão ser prorrogados, nos termos do artigo 
57, §§ 1.º e 2.º da Lei n. º 8.666/93 e desde que devidamente justificado.  
 
11.5. Os serviços deverão ser executados sob a fiscalização da Secretaria Municipal de 
Planejamento através de seu responsável técnico anotador da respectiva ART de Fiscalização; 
 
11.6. Toda a sinalização necessária (placas e demais itens necessários) para garantir a segurança 
e identificação do local onde será executada a obra, bem como todos os materiais e mão de obra 
necessária a execução dos serviços será de inteira responsabilidade da empresa contratada. 
 
11.7. A execução da obra objeto da presente licitação deverá ocorrer de acordo com as 
especificações técnicas constantes do Anexo “I” – MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PROJETOS, anexos ao presente 
Edital.  
 
11.8. A execução da obra objeto da presente licitação será fiscalizada pela Secretaria Municipal 
de Planejamento da Prefeitura do Município de União da Vitória. 
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11.9. A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
fiscal, social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes, danos e 
prejuízos que a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. 
 
11.10. A contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários para o 
desenvolvimento de todos os serviços licitados. 
 
11.11. A licitante vencedora deverá manter livro de ocorrências junto à obra e entregar a 
Prefeitura (Secretaria Municipal de Planejamento) a ART ou RRT de EXECUÇÃO devidamente 
quitada, em no máximo cinco dias após o recebimento da Ordem de Serviço; 
 
11.12. As medições dos serviços executados, somente serão realizadas mediante a presença do 
responsável técnico da obra; 
 
11.13. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, rescindir-se-á automaticamente o 
contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas acauteladoras de seus interesses e 
do erário, inclusive as previstas no item 13, independentemente de ação judicial. 
 
11.14. A empresa vencedora deverá providenciar em até (dez) dias após a assinatura do 
contrato, placa para a devida divulgação da obra, cujo modelo será repassado pela 
administração. 
 
11.15. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra durante o prazo de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de conclusão da obra, em conformidade com o artigo 618 
do Código Civil Brasileiro. 
 
12.DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA 
12.1. Ao final da obra será efetuada avaliação global visando comprovar o grau de atendimento 
ao previsto em projeto, o que inclui a verificação da qualidade com que os diversos serviços 
foram executados, incluindo a verificação da adequação dos materiais empregados, além da 
constatação de que todos os elementos envolvidos apresentam a necessária funcionalidade. 
Neste momento, será emitido o “Termo de Recebimento Provisório da Obra”, devendo neles 
constar as mesmas informações contidas na “Folha de Medição”; 
 
12.2. O “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” será concedido após um prazo razoável e 
compatível com a verificação final das condições da obra, incluindo o prazo para que a 
executante entregue a Certidões Negativas de Débito (CND); 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
13.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada ao final da sessão pública do certame, 
sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso.  
 
13.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos 
mesmos.  
 
13.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só podendo 
ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a regularidade 
de todos os procedimentos adotados.  
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13.4. A autoridade competente poderá revogar, anular ou transferir a presente licitação em face 
de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 
13.5. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR convocará o licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital e das demais sanções legais aplicáveis.  
13.5.1. A convocação para assinatura do contrato formalizar-se-á mediante notificação 
encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços), fax ou 
qualquer outro meio a critério da Prefeitura.  
13.5.2. O prazo para assinar o contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Prefeitura.  
13.5.3. A assinatura do contrato estará condicionada a apresentação do documento de 
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 
contrato em nome da empresa.  
13.5.4. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário 
para nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato social 
em vigor e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.  
 
13.6. Em caso de recusa ou impossibilidade da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando a mesma não fizer a 
comprovação referida no item anterior, a Prefeitura adotará as providências cabíveis à 
imposição de sanção, bem como convocará as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 
classificação, para contratar com a Administração, no prazo previsto no edital e nas condições 
propostas pela primeira licitante convocada.  
 
13.7. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura 
do presente contrato, com possibilidade de prorrogação. 
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
14.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto da presente licitação, 
constante do item 12.2 deste Edital, será aplicável à proponente contratada multa de 0,2 % 
(dois décimos por cento) valor total da contratação, por dia útil excedente ao respectivo prazo, 
limitada a 10% (dez por cento) do valor total da contratação.  
 
14.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à Contratado as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. º 8.666/93 e suas 
alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do Contrato. 
 
15. CRITÉRIO DE REAJUSTE 
15.1. O preço contratado não sofrerá reajustes. 
 
16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma, mediante apresentação de 
nota fiscal/fatura discriminando a modalidade e o número da licitação que originou o respectivo 
contrato, devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de Planejamento, acompanhada da 
relação de funcionários envolvidos na execução da obra juntamente com as guias comprovando 
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o recolhimento do INSS e do FGTS e as guias comprovando o recolhimento do ISSQN do mês 
anterior.  
 
16.2. A aprovação de cada etapa da obra pela Secretaria Municipal de Planejamento, se dará 
através de aferição da obra concluída implantada.  
 
16.3. Os atrasos devidos ao não aceite de medições mensais apresentadas pela contratada não 
gerarão direito a reajuste ou atualização monetária.  
 
16.4. Deverá a Contratada apresentar cópia de ART/RRT sobre o objeto do contrato, 
devidamente quitada, registro ou visto da empresa e do responsável técnico no CREA/CAU SC, 
por ocasião do recebimento da primeira fatura.  
 
16.5. As despesas correrão à conta da das despesas decorrentes da contratação correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 1.011.4490.51 - 1154 - 461/2017   -   CONSTRUCAO, 
AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS 1.029.4490.51 - 1000 - 73/2017   -   AMPLIACAO 
REF. PROP. PUBLICOS – Recursos Federais e próprios do Município. 
 
16.6. Os créditos decorrentes da Contração somente serão pagos ao CONTRATADO, não se 
admitindo o pagamento e a negociação dos mesmos com terceiros.  
 
16.7. O pagamento da última parcela, será liberado mediante a apresentação do FGTS e do INSS 
devidamente quitado referente a obra.  
 
17. DOS RECURSOS 
17.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação (julgamento das propostas 
e julgamento da habilitação), cabem recursos, por escrito, nos termos do artigo 109 da Lei nº 
8.666/93.  
 
17.2. O recurso deverá ser protocolizado em 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
comunicação ou da publicação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, perante a 
Diretoria de Protocolo, do qual terão ciência formal as demais licitantes, para oferecimento de 
contrarrazões, igualmente no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
17.3. O recurso contra decisão da Comissão Permanente de Licitação não terá efeito suspensivo, 
exceto os recursos interpostos na fase de julgamento de proposta e de habilitação.  
 
17.4. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Comissão Permanente de 
Licitação terá até 5 (cinco) dias úteis para:  
17.4.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido;  
17.4.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;  
17.4.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;  
 
17.5. O acolhimento do recurso, implicará, tão somente, na invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
17.6. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Oficial do Município e 
disponibilizado no link Portal da Transparência - Licitações do site oficial da Prefeitura 
www.uniaodavitoria.pr.gov.br. 
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18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no 
Departamento de Compras e Licitações, no endereço citado no Preâmbulo deste Edital, ou 
através dos telefones (0**42) 3521-1237, de Segunda à Sexta-feira, das 12:00 (doze) às 18:00 
(dezoito) horas. 
 
18.2. Como condição prévia para assinatura do Instrumento de Contrato, a proponente 
vencedora deverá efetuar o recolhimento da A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
relativa à execução da obra objeto desta licitação e apresentá-la à Secretaria Municipal de 
Planejamento, para aprovação. 
 
18.3. A contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual, bem como as 
ferramentas e demais equipamentos necessários para a execução do objeto licitado. 
 
18.4. A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título 
causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos 
serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores. 
 
18.5. O Município reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos termos do 
art. 49 da lei nº. 8.666/93. 
 
18.6. O Município reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da presente licitação, no 
todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, sem prévio acordo 
com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de indenização. 
 
18.7. Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes à Prefeitura do Município 
de União da Vitória não serão consideradas como motivos para impugnações. 
 
18.8. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste 
Edital e suas condições. 
 
18.9. Conforme Portaria n.º 350/2017, ficou instituído recesso de final de ano junto ao Poder 
Executivo de União da Vitória, o qual se dará no período de 26 de dezembro de 2017 a 02 de 
janeiro de 2018 e, férias coletivas, a qual se dará no período de 03 a 12 de janeiro de 2018, não 
sendo computados os prazos legais durante esses períodos. 
 
18.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações à 
luz das disposições contidas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais 
legislações aplicáveis. 
 
19. ANEXOS AO EDITAL 
19.1. Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
 

� Anexo I - Especificações Técnicas: Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 
Cronograma e Projetos; 

� Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
� Anexo III - Modelo De Termo de Renúncia (Opcional); 
� Anexo IV - Termo de Vistoria; 
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� Anexo V - Modelo de Declaração de não possui menores de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 

� Anexo VI - Modelo de Declaração de Idoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública; 

� Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar; 
� Anexo VIII - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME 
ou EPP). 

� Anexo IX - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de pleno 
conhecimento e concordância de todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos; 

� Anexo X – Modelo da Minuta do Contrato; 
� Anexo XI - Declaração contendo informações para fins de assinatura do contrato; 

 
União da Vitória, 13 de dezembro de 2017. 

                               
 

Hilton Santin Roveda 
PREFEITO MUNICIPAL 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

ANEXO II 

 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 
 
 
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de União da Vitória, PR 
 
 
 
 
  Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a)..........., portador (a) da Cédula de 
Identidade nº. ......... e inscrito no CPF sob nº. .........., a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Tomada de Preços  n.º 04/2017 – Processo n.º 203/2017, instaurado por essa 
Prefeitura do Município de União da Vitória. 
 
  Na qualidade de representante legal da empresa ................................., outorga-se ao 
acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 
 

(nome, RG e assinatura do responsável legal). 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

ANEXO III 

 
 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de União da Vitória, PR 
 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 
 

A Proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade Tomada 

de Preços n.º 04/2017 – Processo n.º 203/2017, por seu representante credenciado, declara 

na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, obrigando a empresa que 

representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão 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 preço, dos proponentes 

habilitados. 

 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 

(nome, RG e assinatura do responsável legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
 

Nome Fantasia: ____________________________________________________________________________________________ 

Razão Social: _______________________________________________________________________________________________ 

CNPJ.: _______________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________________________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________________________________________________________________________ 

Representante Técnico: ___________________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________________________________________ 

FAX: _________________________________________________________________________________________________________ 

 
Declaramos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na pessoa do seu 

representante, que abaixo assina, portador do CPF ____________________ e/ou CREA/CAU 

_________________, esteve no local onde será realizado o TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, DA ESCOLA PROFESSORA MARIDALVA DE 

FÁTIMA PALAMAR, no Município de União da Vitória - PR, visitando e tomando conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

Tomada de Preços n.º ****/2017. 

 
 

União da Vitória, ...... de ........... de 2018. 
 
 

_______________________________________________________ 
 

                                SEPLAN - PMUVA 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA PROPONENTE 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

ANEXO V 

 
 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ________ (órgão ou entidade licitante)   
TOMADA DE PREÇO N.º __/__    
  
 
[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], sediada 
na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)_________________________, portador da carteira de identidade nº __________________ e do CPF nº 
________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 
1993, conforme disposições contidas na Lei n° 9.854 de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 
4.358 de 2002, 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: SIM 
(...) ou NÃO (...).  
 
 
______________, de ________________ de 2018. 
(Local e Data)  
 
_______________________________________  
(Nome e Assinatura do Representante Legal)  
(Identificação Completa)  
(Nº do RG do declarante)  
 
 
Observação: em caso afirmativo ou negativo, assinalar com “X” a ressalva acima.  
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

ANEXO “VI” 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ________ (órgão ou entidade licitante)   
TOMADA DE PREÇO N.º ****/2017    
 
 
 
  A Empresa (ABC LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º (00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na (Rua A, nº 01, cj. 
01), CEP (00.000-000), na cidade de (xxxxxxxx), neste ato representada por seu (sócio 
gerente, (João da Silva), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade 
RG nº (Nº 1.111.111/Pr.), inscrito no CPF sob o nº (Nº DO 111.111.111-11), residente na 
(Rua B, nº 01, ap. 01), CEP (00.000-00), na cidade de (xxxxxxxx), declara que inexiste 
qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de 
suas esferas. Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que 
atenderá a todas as exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a 
comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de 
licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são 
prestadas sob as penas da Lei. 
 
 
   Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
  
    __________, em __ de __________ de 20__.  
  
  
   (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
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ANEXO “VII” 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 
(papel timbrado da empresa) 

 

 
 
 
(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ nº:_____________________, com 
sede na ___________________________ (endereço completo )__________________________, por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________________________, infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº __________________________, para fins 
do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, 
companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que 
impossibilite a participação na referida Tomada de Preços n.º **/2017  
 
 
 
 
União da Vitória, ............ de ............................... de ............  
 
 
 

...................................................................................................... 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 

 
PROCESSO N. º 203/2017 

 
ANEXO “VIII”  

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP). 

 

 
  MICROEMPRESA  
 
  EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
___________________________________________________________________, inscrita no (Razão Social da 
Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: _________________________________  
 
Para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Estadual 11.619/09 e Lei Complementar 
123/06, declaramos que:  
 

• Estamos enquadrados, na condição de __________________ (Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte) e que não estamos incursos das vedações a que se reporta o §4 do art. 3° 
da Lei Complementar 123/06;  

 
• Apresentamos à Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico 

Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em 
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;  

 
• Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem 
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a 
situação patrimonial;  

 
• Assumimos o compromisso de informar imediatamente à Prefeitura Municipal de União 

da Vitória/PR qualquer alteração no Porte da empresa que venha ocorrer no período de 
vigência do contrato.  

 
Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem 
tributária (art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).  
 
Sou optante do Sistema Simples Nacional?  SIM  NÃO  
 
__________________________________________  
Local/ Data  
__________________________________________  
Representante Legal 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de pleno conhecimento e concordância 
de todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos 

 
ANEXO “IX” 

 
À Comissão Permanente de Licitações 
 
Ref.: Tomada de Preços n.º ****/2017 
 
Declaração de Responsabilidade e Inexistência de Fatos Impeditivos. 
 
 ___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no 
(a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, 
plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.  
 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossa Empresa não está incursa em nenhum dos 
impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.  
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos.  
 
Local e Data  
 
Atenciosamente,  
 
__________________________________ ______________________________________________ 
LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

ANEXO “X” 

 
 

TERMO DE CONTRATO 
 
 

Contrato de execução de obra, que entre si celebram o Município de União da 
Vitória e a empresa ......................... 

 
O Município de União da Vitória, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz 
Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. 
............, portador da cédula de identidade nº .............., inscrito no CPF/MF sob nº ............., a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa ......., Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita à Rua 
........, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..............., 
neste ato representada por ...... a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o 
presente Contrato nos termos da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e 
legislação pertinente, assim como pelo Procedimento Licitatório Modalidade Tomada de Preços 
n.° 04/2017 – Processo n.º 203/2017, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. A presente licitação/contrato tem por objeto: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, DA ESCOLA PROFESSORA MARIDALVA DE 
FÁTIMA PALAMAR, EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO ANEXOS AO PRESENTE EDITAL, E QUE DELE PASSAM A FAZER PARTE 
INTEGRANTE, PARA TODOS OS EFEITOS. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital 
modalidade de Tomada de Preços n. º 04/2017 – Processo n. º 203/2017, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. A execução do presente Contrato deverá obedecer rigorosamente os projetos, memorial 
descritivo, cronograma físico financeiro e orçamento (Anexo “I”) do edital, parte integrante do 
presente instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
3.1. Pela efetiva execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, 
o valor total de R$_________________________________ (____________________________). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - No valor estão incluídas todas as despesas necessárias para a sua 
execução, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos que venham a 
incidir sobre a execução do objeto deste termo contratual. 
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CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias do mês subsequente a medição e, 
mediante apresentação de nota fiscal na forma eletrônica discriminando a modalidade e o 
número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovada pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, acompanhada da relação de funcionários envolvidos na execução da 
obra juntamente com as guias comprovando o recolhimento do INSS e do FGTS e as guias 
comprovando o recolhimento do ISSQN do mês anterior, bem como a CEI da obra (fornecida 
pelo INSS) e a cópia da ART/RRT. 
 
4.1.1. CEI (Cadastro Específico do INSS) – Identificação da obra perante o INSS; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aprovação de cada etapa da obra pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, se dará através de aferição da obra concluída implantada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os atrasos devidos ao não aceite de medições mensais apresentadas 
pela contratada não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá a Contratada apresentar cópia de ART/RRT sobre o objeto do 
contrato, devidamente quitada, registro ou visto da empresa e do responsável técnico no 
CREA/CAU PR, por ocasião do recebimento da primeira fatura. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento da última parcela, será liberado mediante a 
apresentação do FGTS e do INSS devidamente quitado referente à obra, bem como a CND 
(Certidão Negativa de Débitos) fornecida pelo INSS. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Os créditos decorrentes da contração somente serão pagos à 
CONTRATADA, não se admitindo o pagamento e a negociação dos mesmos com terceiros. 
 
4.2. A referida Nota Fiscal somente seja considerada válida, se preenchida de maneira 
legível e constar as seguintes informações gerais: 

a. Data da emissão; 
b. Número do convênio; 
c. Órgão responsável pelo repasse dos recursos financeiros; 
d. Número da parcela ou medição a que se refere; 
e. Identificação da obra a que se refere; 
f. Localização da obra a que se refere; 

 
CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 
5.1. Os pagamentos decorrentes da execução da obra objeto do presente Contrato correrão por 
conta das seguintes dotações: 1.011.4490.51 - 1154 - 461/2017   -   CONSTRUCAO, 
AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS 1.029.4490.51 - 1000 - 73/2017   -   AMPLIACAO 
REF. PROP. PUBLICOS  
 
CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
6.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DA OBRA 
7.1. O prazo de execução total do objeto da presente licitação é de 06 (seis) meses, o qual será 
contado a partir da data da assinatura da ordem de serviço; 
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7.2 - O prazo de vigência da contratação será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura do Instrumento de Contrato.  
 
7.3 - Os prazos de que tratam os itens 7.1 e 7.2 poderão ser prorrogados, nos termos do artigo 
57, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente justificado.  
 
7.4 - Os serviços deverão ser rigorosamente executados de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital e em todos os seus anexos.  
 
7.5 - A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
fiscal, social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes, danos e 
prejuízos que a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores.  
 
7.6 - A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários para 
o desenvolvimento de todos os serviços licitados.  
 
7.7 – A CONTRATADA deverá manter DIÁRIO DA OBRA junto a obra e entregar a Prefeitura a 
ART Anotação de Responsabilidade Técnica de EXECUÇÃO e ORÇAMENTO, cinco dias após o 
recebimento da Ordem de Serviço;  
 
7.8 – As medições dos serviços executados, somente serão realizadas mediante a presença do 
responsável técnico da obra e do fiscal da Prefeitura Municipal de União da Vitória – PR 
(Secretaria Municipal de Planejamento). 
 
7.9 – A empresa vencedora deverá providenciar em até (dez) dias após a assinatura do contrato, 
placa para a devida divulgação da obra, cujo modelo será repassado pela administração. 
 
7.10 - A referida obra será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
parte da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) da Contratante - (Artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93), sendo que os serviços deverão ser rigorosamente executados de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital e em todos os seus anexos. 
 
7.11 - Ao final da obra será efetuada avaliação global visando comprovar o grau de atendimento 
ao previsto em projeto, o que inclui a verificação da qualidade com que os diversos serviços 
foram executados, incluindo a verificação da adequação dos materiais empregados, além da 
constatação de que todos os elementos envolvidos apresentam a necessária funcionalidade. 
Neste momento, será emitido o “Termo de Recebimento Provisório da Obra”, devendo neles 
constar as mesmas informações contidas na “Folha de Medição”; 
 
7.12 – O “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” será concedido após um prazo razoável e 
compatível com a verificação final das condições da obra, incluindo o prazo para que a 
executante entregue necessárias Certidões Negativas de Débito; 
 
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DA OBRA 
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8.1. Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da 
obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 1.245 do Código Civil 
Brasileiro. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Cabe destacar que a Contratada responderá, apenas, pela solidez e 
segurança do quantitativo ainda a ser executado, objeto da presente licitação, restando à 
empresa anteriormente contratada a responsabilidade e garantia do percentual já executado, 
conforme cronograma em anexo. 
 
CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
9.1. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato, nas condições 
avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados; 
b) Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular a execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Fornecer o objeto deste contrato na forma e condições avençadas; 
b) Submeter-se à supervisão e fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento da 
CONTRATANTE, sendo que no caso de inexecução contratual, a CONTRATANTE, fica desde já 
autorizado a reter e compensar os valores exigidos do Município, por conta do inadimplemento 
por parte da CONTRATADA; 
c) Dispor do pessoal e equipamentos necessários a realização do objeto licitado, nos prazos e 
condições estipulados no Edital; 
d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 
execução do presente contrato; 
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) Responsabilizar-se pela segurança e boa qualidade dos serviços executados, bem como pela 
sinalização nos locais das obras, que deverá seguir as normas do trânsito, segurança de terceiros 
e usuários durante a execução dos serviços; 
g) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
h) Fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários para o desenvolvimento de 
todos os serviços licitados; 
i) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao 
contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços 
contratados, respondendo por si e por seus sucessores; 
j) Recolher a ART/RRT do serviço objeto deste contrato e entregar na Prefeitura (Secretaria 
Municipal de Planejamento) cinco dias após o recebimento da Ordem de serviço. 
k) Recolher o ISS junto a Municipalidade; 
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em partes, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados; 
m) Apresentar registro no CREA-CAU/PR no ato da assinatura do presente instrumento de 
contrato; 
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CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 
10.1. No caso de não cumprimento dos prazos de execução do objeto, estabelecidos na Cláusula 
Sétima deste Contrato, será aplicável à Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,1% 
(um décimo por cento) sobre o valor total da contratação, por dia útil excedente ao respectivo 
prazo, limitada a 10% (dez por cento) do valor total da contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 
8.666/93 e suas posteriores alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% 
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO – A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos neste contrato, não transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das 
obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra infração a quaisquer das cláusulas 
deste contrato e/ou quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa, previstos no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
12.1. O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos Preceitos de Direito Público, 
aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do 
Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
13.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, será 
feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 
documentos ou cartas. 
 
13.2. Ainda, tem-se que toda e qualquer informação a respeito do cumprimento ou não do 
contrato, bem como toda e qualquer situação atinente ao mesmo deverá ser feita por escrito com 
o respectivo protocolo sob pena de não ser aceito pela Municipalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
14.1. A vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no 
Art. 57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e dos 
Princípios 
Gerais de Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE 
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16.1. Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do 
Município, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória - Paraná, para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e 
seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença 
das testemunhas abaixo. 
 
 
União da Vitória, PR,  xxxxx de  xxxxxxxxx de 2017. 
 
Representante da CONTRATADA   Representante da CONTRATANTE 
Testemunhas:    
1ª Assinatura    2ª Assinatura  
CPF:_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _   CPF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 
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TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2017 
 

PROCESSO N. º 203/2017 
 

ANEXO “XI” 

 
TOMADA DE PREÇOS N. º ****/2017 

PROCESSO N. º ****/2017 
 

Razão Social da proponente_______________________________________________________________________________ 

Endereço ___________________________________________________________________________________________________ 

Bairro ________________________ CEP: ________________________________________________________________________ 

Cidade ______________________________, Estado _______________________________________________________________ 

CNPJ nº _____________________________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº ______________________________________________________________________________________ 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº ______________________________________________________________________ 

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa _________________________________________________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato________________________________ 

Função do representante legal____________________________________________________________________________ 

Endereço do representante legal________________________ _________________________________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor ______________________________________________________________ 

CPF nº ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Local e data ________/______/_______/20__  

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
COLOCAR DENTRO DO ENVELOPE N.º 02. 


