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TOMADA DE PREÇOS 019/2022 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 
 

 

DA DATA E LOCAL DE ABERTURA DO CERTAME 

Data de Abertura: 30/06/2022 

Horário: 09:00 horas, na sala de licitações do Municipio de Palotina, localizada na rua Aldir 

Pedron, Nº 898 - Centro – Paço Municipal segundo piso. 
 

1 - PREÂMBULO 

1.1 - O MUNICÍPIO DE PALOTINA, ora denominado licitador, torna público que às 09:00 do dia 

30/06/2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Palotina sito à Rua Aldir Pedron, nº 898, 

Centro, a Comissão de Licitação através de documento hábil, receberá para abertura e julgamentos dos 

envelopes nº 01 e 02, contendo a documentação e propostas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM “CENTRO DIA”, LOCALIZADO NA RUA DOM 

PEDRO I, BAIRRO POR DO SOL NO MUNICÍPIO DE PALOTINA CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO PROCESSO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL,  objeto do presente edital. Esta licitação será regida pela Lei nº 8.666 de 21 de 

junho de l993, demais normas legais posteriores e por este Edital. 

1.1.1 - MODALIDADE – Tomada de Preço.  

1.1.2 - TIPO DE LICITAÇÃO - Menor Preço. 

1.1.3 - JULGAMENTO – Global. 
 1.1.4 – VALOR –  R$ 1.749.127,14. 

 1.1.5 – O recebimento dos envelopes de nº 01, contendo a documentação de habilitação e dos 

envelopes de nº 02, contendo a Proposta de Preços dos interessados, o LIMITE dar-se-á até as 08:45 

horas do dia 30/06/2022, no Setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Palotina, localizada na Rua 

Aldir Pedron, 898, Centro – Palotina /PR 

 1.1.6 – A abertura dos envelopes nº 01, contendo documentação de habilitação dar-se-á as 09:00 

horas do dia 30/06/2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Palotina, localizada na Rua 

Aldir Pedron, 898, Centro – PALOTINA/PR. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de 

todos os proponentes, renunciando a interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, em 

seguida a abertura dos envelopes nº 02, contendo as Propostas de Preços dos proponentes habilitados. 
 

2 – OBJETO 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM “CENTRO 

DIA”, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO I, BAIRRO POR DO SOL NO MUNICÍPIO DE PALOTINA 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO PROCESSO, A PEDIDO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Conforme especificações contidas no Edital, 

Memorial descritivo e Termo de Referência. 

2.2 São partes integrantes deste edital: 

2.2.1 Projeto Executivo composto por: 

A – Projeto Padrão; 

B – Memorial Descritivo; 

C – Planilha Orçamentária; 

D – Modelo de Cronograma; e 

E – Termo de Referência;  

2.3 – O edital e seus anexos poderão SER RETIRADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO – RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, CENTRO, NO PAÇO 

MUNICIPAL, RETIRADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, NA ABA 

EDITAIS PELO LINK: HTTP://WWW.PALOTINA.PR.GOV.BR/SERVICOS/LICITACAO E OU 

SOLICITADOS VIA EMAIL admcompras@palotina.pr.gov.br, licitacao@palotina.pr.gov.br, e 

compras@palotina.pr.gov.br. 

2.4 A CONTRATADA obriga-se a executar a obra obedecendo de forma integral e rigorosamente, 

no que for pertinente, os projetos, normas, memoriais, planilhas de orçamento, cronograma físico-

http://www.palotina.pr.gov.br/servicos/licitacao
mailto:admcompras@palotina.pr.gov.br
mailto:licitacao@palotina.pr.gov.br
mailto:compras@palotina.pr.gov.br


Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná 

Fone (44) 3649-7800   CEP 85950-000       CNPJ: 76.208.487/0001-64 

                                Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br 

 

2 

TOMADA DE PREÇOS 019/2022 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

financeiro e especificações e demais documentos que compõem o edital da presente licitação, sob 

pena de sofrer as sanções legais e contratuais cabíveis. 
 

 

3- CONDIÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES 

3.1 – Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 

considerado válido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios de participação. 
 

 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida 

no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações 

e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

4.2 É vedada a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

4.3 Não poderão participar do presente certame empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

4.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 

4.5 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das condições 

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

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em 

perfeitas condições de funcionamento. 
 

5- APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

5.1 - A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta; o 

licitador não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do 

processo licitatório. 

5.2 - A proponente deverá entregar no Setor de Protocolo, LIMITE MÁXIMO de até as 08:45 horas do 

dia 30/06/2022, 02 (dois) envelopes separados: 

5.2.1 - ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

5.2.2 - ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

5.3 - Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte 

externa e frontal os dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS 

PARA HABILITAÇÃO  
 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE 

PREÇOS 

ENVELOPES A – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: _______ (nome da empresa) 

CNPJ: 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/2022 

 ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO  

PROPONETE: __________ (nome da empresa) 

 CNPJ: 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/2022 
 

5.4 - A proposta (envelope nº 01 e nº 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente ou enviada 

pelo correio ou outros serviços de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por 

qualquer perda de proposta (envelopes nº 01 e nº 02) enviada pelo correio ou outros serviços de entrega, 

ou por abraso na entrega da mesma. 

5.4.1 Junto com os envelopes as empresas que optarem por envio dos mesmos por meios 

postais ou similares deverão apresentar declaração de fatos impeditivos e toda a 

documentação de credenciamento para que a mesma seja cadastrada e obtenha os benefícios 

da lei 123/2006 e suas alterações se for o caso. 

5.5 - Juntamente com o recebimento dos 02 (dois) ou mais envelopes fechados e inviolados, o 

representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria da mesma e querendo participar 

ativamente (com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão 
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de Licitação a credencial que lhe outorga poder legal junto à mesma, de acordo com o modelo constante 

no anexo II. 

5.6 - Após horário estabelecido neste edital, nenhuma proposta será recebida. 

5.7 - Após o recebimento dos envelopes nº 01 e 02, no Setor de Protocolo, nenhum documento será 

retirado ou adicionado. 
 

6- ELEMENTOS INSTRUTORES 

6.1 – Anexo I – Modelo de Proposta de Preços 

6.2 – Anexo II – Modelo de carta credencial 

6.3 – Anexo III – Modelo de termo de renúncia 

6.4 – Anexo IV – Modelo de declaração exigida pelo Decreto 4.358 – Menores.  

6.5 – Anexo  V – Declaração de idoneidade 

6.6 – Anexo VI – Atestado de visita 

6.7 – Anexo VII – Modelo de Decl. de não vinculação com o quadro Funcional do  Município de Palotina 

6.8 – Anexo VIII – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

6.9  Anexo IX – Minuta de contrato 

6.10 Anexo X – Formulário para Contrato 

6.11 Anexo XI – Termo de Referencia  

Observação: Junto ao edital será disponibilizado todos os projetos, planilha de custos, cronograma físico 

financeiros, e demais documentos necessários a elaboração da proposta. 
 

7 HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

7.1 O envelope nº 01, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, econômico-

financeira e fiscal deverá seguir a Cláusula 14 do Termo de Referência – Anexo XI deste edital. 

7.2 Para uso dos benefícios legais concedidos pela Lei 123/2006 e suas alterações, as empresas licitantes 

deverão seguir o solicitado na Cláusula 21 do Termo de Referência – Anexo XI deste edital. 

7.3 Não serão autenticados documentos na sessão de licitação. 

 

8. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 

8.1 O envelope nº 02 contendo a proposta de preço, devidamente assinada pelo proponente ou seu 

representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos 

campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos e conter: 

- Razão Social, endereço, telefone e o CNPJ da proponente; 

- Perfeita identificação do objeto;  

- Local e data;  

- Preço global em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso; 

- Nome/assinatura e RG do representante da proponente que irá assinar o contrato; 

- Prazo de validade da proposta, mínimo de (60) dias, contados a partir da data do 

recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. Na contagem do prazo excluir-se-á o 

dia de inicio e incluir-se-á o dia do vencimento; 

- Planilha orçamentária devidamente preenchida junto a proposta de preços para cada um 

dos itens. 

- A forma de avaliação das propostas será de menor valor Global por lote conforme 

justificado pela secretaria requisitante no termo de referencia, mas a empresa deverá 

apresentar propostas individuais para cada item do lote, conforme planilha orçamentária em 

anexo. 

8.2 A apresentação de propostas na licitação fará prova de que a proponente examinou criteriosamente 

todos os documentos do edital e seus anexos, que comparou entre si e obteve expressamente da Prefeitura 

Municipal de Palotina informações necessárias, antes de apresentá-la. 

8.3 Caso a empresa licitante seja vencedora em licitações anteriores com esta Administração 

Municipal, cujo o contrato esteja vigente, a empresa deverá apresentar declaração emitida pelo 
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fiscal de execução da obra de que está cumprindo o Cronograma Físico-Financeiro de Execução da 

referida obra sob pena de desclassificação de sua proposta caso não esteja. Conforme Modelo 

constante no Anexo XIII. 

8.4 A não apresentação das informações solicitadas no inciso 8.1 implicarão na desclassificação da 

proposta da empresa. 
 

9- DISPOSIÇÕES REFERENTES A HABILITAÇÃO E A PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1 – Serão declarados habilitados as proponentes, cujos documentos atendam todas as exigências do item 

nº 07 deste Edital e, inabilitados aqueles cujos documentos não atendam. 

9.2 – Depois de encerrada a fase de habilitação, não cabe aos licitantes a desistência de proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente, submetido à apreciação e aceito pela Comissão de 

Licitação. 

9.3 – Os envelopes de nº 02 dos proponentes declarados inabilitados, deverão permanecer lacrados e de 

posse da Comissão Permanente de Licitação, até transcorrido o prazo de recurso e/ou do julgamento dos 

eventualmente interpostos. 

9.4 – Cumpridos os procedimentos dos itens anteriores, serão abertos os envelopes de nº 02 dos 

proponentes habilitados, para a verificação do cumprimento das exigências do item nº 8.1 deste Edital, 

relativamente a cada proponente, sendo que as propostas serão examinadas e rubricadas pelos licitantes e 

pela Comissão de Licitação. 

9.5 - A apresentação da proposta de preço na licitação será considerada como evidência de que a 

proponente examinou completamente as especificações e as condições estabelecidas neste edital que os 

comparou entre si e que recebeu as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso 

antes de preparar sua proposta de preço e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma 

proposta de preços completa e satisfatória. 

9.6 – No preço apresentado, deverá incluir todas as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários e 

comerciais, bem como despesas com mão-de-obra, transportes, equipamentos, taxas de administração, 

lucros e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto do presente certame. 

9.7 - Não é obrigatório que a proposta seja totalmente igual ao anexo I, mas deverá obedecer a ordem dos 

itens e conter todos os dados solicitados no Edital. 
 

10. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS 

10.1 As condições de habilitação consignadas no Edital deverão ser mantidas pela licitante durante a 

vigência do contrato. 

10.2 Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior ou quando, 

injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocada outra licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 

negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais. 
 

11- PREÇO MÁXIMO 

11.1 – O preço máximo a ser pago pelo Município de Palotina será de: R$ 1.749.127,14 (um milhão setecentos 

e quarenta e nove mil cento e vinte e sete reais e quatorze centavos). 

 
Item Cód. 

Item 

Sistema 

Descrição Unid. Qt Valor Máx. 

Unit. 

Valor Máx. 

Total. 

1 10.325 
OBRAS E INSTALAÇÕES CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 

ANEXO AO PROCESSO. 

UNID 1 R$ 1.749.127,14 R$ 1.749.127,14 

  Total  do lote     R$ 1.749.127,14 
 
 

11.2 – O licitante deverá apresentar juntamente com a Proposta de Preços uma Planilha de Custos, 

especificando, separadamente, os valores financeiros utilizados na mão de obra(serviços) e os 

produtos(materiais) e em percentual.  
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11.2.1 Na proposta de preços a empresa deverá apresentar separadamente os valores 

referentes aos serviços e a mão de obra, apresentado também em percentual para cada um 

dos itens, mesmo sendo a forma de avaliação Global por lote. 

11.3 Caso o licitante não apresentar tal planilha, será utilizada como base de cálculo das obrigações 

previdenciárias, o que determina os Artigos 121 e 122 da Instrução Normativa nº 971/2009 da 

Receita Federal do Paraná. 
 

12- JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12.1 – Somente será classificada a proposta de preço que atenda todas as características exigidas no neste 

edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

12.2 - Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

12.3 - Será desclassificada a proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão de 

Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de fornecer o objeto desta 

licitação ao preço de sua oferta. 

12.4 - O critério a ser utilizado no julgamento das propostas de preços será o menor preço GLOBAL 

POR LOTE. 

12.5 - Será julgada a proposta de preços mais vantajosa, aquela que, cumprindo o exigido no edital, 

apresentar o menor preço global. 

12.6 - No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 

prevalecerá o grafado por extenso. 

12.7 – Ocorrendo empate no preço apresentado, em determinado item, entre duas ou mais propostas de 

preços, a Comissão de Licitação precederá ao sorteio, em sessão pública para se conhecer a ordem de 

classificação. 

12.8 - Se todas as proponentes forem desqualificadas ou todas as propostas de preços forem 

desclassificadas. A Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outra proposta de preços. 

12.9 - A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta. 

12.10 – A Comissão de Licitação poderá estabelecer prazo para definir a classificação final das propostas, 

suspendendo em conseqüência a reunião. 

12.11 Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte nos termos da Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2007, serão adotados os seguintes procedimentos, será assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-

se por  empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

12.12 As propostas deverão estar acompanhadas da Planilha Orçamentária ajustado aos valores 

apresentados pela empresa, bem como do cronograma de execução do contrato. Caso a empresa 

não apresente os referidos itens a mesma terá a sua proposta desclassificada. 
12.13 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

inciso I , na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem enquadradas no inciso I, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

a) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
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b) o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS. 

13.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o Edital de Tomada de Preços; 

13.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

13.3 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente; 

13.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser protocolados até três 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, devidamente identificados com o termo 

ESCLARECIMENTO; 

13.5 Ao final de cada fase processual (habilitação e Classificação), o proponente que desejar recorrer 

contra decisões proferidas durante a sessão, poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando 

sua intenção com registro da síntese das suas razões; 

13.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

13.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

14 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

14.1 Após a homologação e adjudicação do objeto deste Edital, o licitante vencedor será convocado para 

assinar o instrumento contratual no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de 

convocação. 

14.2 Adjudicado o objeto da presente licitação o Município de PALOTINA convocará o adjudicatário 

para assinar o termo de contrato até 02 dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

14.3 O Município de Palotina, poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços, ou revogar a licitação. 

14.4 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

15- CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO 

15.1 A execução da obra dar-se-á no local indicado, em até  360 (trezentos e sessenta) dias após a 

liberação da ordem de serviço e a vigência será  de 390 (trezentos e noventa)  dias após a publicação 

do extrato do contrato. 
15.2 A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada 

sobre o valor da parcela inexecutada. 

15.3 A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total do contrato. 

15.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de Palotina poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à contratada as sansões previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 
 

16 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

16.1 O valor pactuado não será reajustado, salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

devidamente comprovada pelo contratado. 
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16.2 Caso comprovado o reajuste o mesmo deverá seguir o que determina o Art. 65 da Lei 8.666/93 

e suas alterações.  
 

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1 – O pagamento será efetuado em até dez dias após  a medição,  e apresentação da Nota Fiscal/Fatura,  

devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos serviços 

executados e medição executada pelo fiscal de execução do contrato. Sendo efetuada a retenção de 

tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 

17.2 Fica a empresa participante a responsabilidade de conferência dos quantitativos apresentados pela 

licitante, através do seu representante técnico legal. 

17.3 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer 

instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

17.4 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

17.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina.  

17.6 Para cobertura das despesas decorrentes desse edital usar-se-á a(s) seguinte(s) dotação: 
A Dotação orçamentária será: 02.014.08.244.0010.3003.44.90.51 - Obras e instalações  

Fonte: 1016.12.99.00.00 e 000.01.07.00.00 – Solicitação de Despesa nº 8368 e 8369/2022. 

 

18. DA RESCISÃO  

18.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:  

I - Administrativamente, nos seguintes casos:  

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou 

de prazos;  

b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 

executivos ou de prazos;  

c) Lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

estipulados;  

d) Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;  

e) A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação a CONTRATANTE;  

f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a 

outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do 

licitante contratado, não admitido previamente pela CONTRATANTE;  

g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  

h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;  

i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da 

CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços; 

j) Dissolução da sociedade CONTRATADA;  

k) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado 

que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato; 
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l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 

referente ao Contrato;  

m) Supressão de obras e/ou serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato 

além do limite imposto ao contratado;  

n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses 

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que 

20 seja normalizada a situação;  

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em 

razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada 

a situação;  

p) Não liberação, pela CONTRATANTE, de área ou local para execução dos serviços, nos 

prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;  

q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja 

impeditivo da execução do Contrato.  

r) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. II - Amigavelmente pelas partes. III - Judicialmente. 

 

18.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente.  

18.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas 

letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será 

ressarcido dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:  

I - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;  

II - Pagamento do custo de desmobilização. 

 

18.4. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “l” 

e “q”, poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem 

prejuízos das sanções previstas:  

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 

da CONTRATANTE;  

II - ocupação e utilização nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, 

material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem 

devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações;  

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das 

multas e indenizações a ela devidas;  

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a 

CONTRATANTE.  

18.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da 

CONTRATANTE, que poderá dar continuidade às obras e/ou serviços por execução direta ou indireta.  

18.6. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA 

transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e/ou serviços contratados, sem prévia e 

expressa autorização da CONTRATANTE.  
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18.7. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no 

Art. 393 do Código Civil Brasileiro.  

18.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - Fica reservado ao Município de Palotina o direito de revogar ou anular a presente licitação em 

qualquer de suas fases, no todo ou em parte, sem que por este fato tenha que responder por qualquer 

indenização ou compensação. 

19.2 - O Município de Palotina poderá, declarar a licitação deserta quando nenhuma das propostas de 

preços satisfizer o objeto e/ou o projeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de 

competição e/ou conluio. 

19.3 - É facultado a qualquer proponente formular Prezados senhores, reclamações e impugnação no 

transcurso da sessão para que conste em ata. 

19.4 - A proponente se desejar recorrer de qualquer decisão da Comissão de Licitação terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para faze-lo. 

19.5 - As empresas interessadas que tiverem dúvidas na interpretação de qualquer detalhe deste edital 

serão atendidas na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Palotina, em dias úteis no 

horário das 09h00min horas às 11h30min e das 14h00min às 17h00min. 

19.6 - As dúvidas deverão ser formuladas por escrito, assim como os esclarecimentos a todos os 

interessados. 

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de 

Palotina. 

19.8 -  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público . 

19.9 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, com base na 

legislação pertinente; 

19.10 -  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

19.11 -  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

de Palotina/PR;  

19.12 -  A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora. fará parte dos autos 

da licitação e não será devolvida ao proponente;  

    

 

Palotina, 03 de Junho de 2022.  

        

 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

Razão social, endereço, telefone e CNPJ. 

 

Local, _____ de _________ de 2022 
 

 

À Comissão de Licitação - Município de PALOTINA 
 
 

 

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 019/2022 
 

 

Prezados Senhores, 
 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços: 

 
Item Cód. 

Item 

Sistema 

Descrição Unid. Qt Valor Máx. 

Unit. 

Valor Máx. 

Total. 

1 10.325 
OBRAS E INSTALAÇÕES CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 

ANEXO AO PROCESSO. 

UNID 1   

  Total  do lote      

 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data de recebimento 

das propostas de preço pela Comissão de Licitação. 

 

Nome do preposto da Empresa: ___________________ Telefone para contato:______________. 

 
 

 

  

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita 

execução do objeto do convite. 
 
 

 

 

      

Atenciosamente 
 

 

 

Nome, assinatura do responsável legal. 

 

Carteira de identidade (numero/órgão emissor) 
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ANEXO II - CARTA CREDENCIAL 

 

 

 

 

Local, _____ de ____________ de 2022 

 

 

À Comissão de Licitação 

 

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 019/2022 

 

Prezados Senhores, 

 

 

   O abaixo assinado, ___________________________, Carteira de Identidade 

(número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente ____________________, 

vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor ____________________, Carteira de 

Identidade (número e órgão emissor) é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

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

documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe. 

   Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o 

caso, por todos os atos que venha a ser praticado pelo representante ora designado. 

 

 

      Atenciosamente 

 

      (nome e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO III - TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

(*opcional) 

 

 

 

À Comissão de Licitação 

 

 

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 019/2022 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

   O representante da empresa ______________, Sr. ______________, com plenos 

poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital de Tomada de Preços nº 019/2022 vem 

respeitosamente a Vossa Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito em interpor recurso e a todos 

os meios cabíveis para a regulamentação de qualquer razão, quanto à QUALQUER UMA das fases da 

presente licitação. 

 

 

 

(nome e assinatura do Representante Legal). 

 

 

 

* Esta declaração é opcional,  a não apresentação da mesma não 

resultará na desclassificação da empresa.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO MENORES 

 

 

 

DECLARAÇÃO EXIGIGA PELO DECRETO Nº 4.358 

 

 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 

 

 

 

 ____________________, inscrito no CNPJ nº _________, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V 

do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

 

     Local, ____ de _______________ de 2022 

 

 

 

     Nome, assinatura do representante legal. 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

  

 

Local, _____ de _________________ de 2022 

  

  

À Comissão de Licitação – Município de Palotina 

  

  

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 019/2022 

  

Prezados Senhores, 

  

  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de Tomada de Preços nº 019/2022, instaurado pelo Município de Palotina, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

  

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

  

  

  

  

  

Nome, assinatura do responsável legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná 

Fone (44) 3649-7800   CEP 85950-000       CNPJ: 76.208.487/0001-64 

                                Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br 

 

15 

TOMADA DE PREÇOS 019/2022 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

ANEXO VI  - MODELO ATESTADO DE VISITA 

 

 

ATESTADO DE VISITA  

 

 

  

Ref.: TOMADA DE PREÇOS  N.º 019/2022 

 

 

   

          Declaramos que o Engenheiro ___________________________________ 

________________, CREA Nº _____________________________ da proponente 

_________________________________________________________, devidamente credenciado, visitou 

o local da execução da obra _______________________________________ da Tomada  de Preços em 

epígrafe.  

  

                                       Palotina/PR, _____ de _______________ de 2022. 

  

  

  

________________________________________________ 

(carimbo, nome, assinatura  do profissional designado pela Prefeitura de Palotina) 

  

  

_________________________________________________ 

(carimbo, nome, assinatura do Responsável Técnico da proponente) 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULAÇÃO COM O QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO DE 

PALOTINA 

 

 

 

A empresa ..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n
o
 ..., com sede 

na Rua..., n
o
 ..., Bairro..., na cidade de..., DECLARA para os devidos fins e de direito, em observância ao 

disposto no art. 9º, inciso III, §3º, da Lei 8666/1993, e com base na Súmula Vinculante 13 do STF e 

Prejulgado 09 do MPjTC, que não possui servidor integrante do quadro funcional do Município de 

Palotina, mesmo que inativo, seja como sócio, cotista, dirigente ou empregado, ou ainda, como cônjuge, 

companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim de servidor público do Município 

de Palotina, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, ou seja membro da comissão de 

licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para que surta os efeitos legais e 

jurídicos. 

Cidade, XX de junho de 2022.  

 

 

_______________________________ 

Representante legal 

(Nome e assinatura) 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA  

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Ao Município de Palotina 

 

Referente ao Tomada de Precos 019/2022. 

 

A empresa _____________________________ , sediada na ______________ , na cidade de 

_________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________ por seu 

representante legal, o Sr. ________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 

2006 e alterações posteriores. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se 

enquadra como MPE, cujo os dados estão atualizados; 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao 

enquadramento como MPE, 

4) Que no exercício atual até a data do certame, o faturamento da empresa não excedeu o limite 

legal para enquadramento de micro empresa. 

 

Estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, 

não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

 

 

_________________, _____ de _______________ de ______ 

 

____________________________________ 

Nome: ___________________________ 

Cargo:____________________________ 
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº XXX/2022 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS Nº XXX/2022 QUE ENTRE SI 

FAZEM O MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, E A 

EMPRESA XXXXX. 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obras, sem vínculo empregatício, de um lado o 

MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente 

inscrito no CNPJ sob nº. 76.208.487/0001-64, com sede à Rua Aldir Pedron, nº. 898, Centro, na Cidade de Palotina, 

Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-7800, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.182.771-3 SSP-PR, 

cadastrado no CPF nº 369.293.959-00, residente e domiciliado nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 

85.950-000, doravante denominado CONTRATANTE. 

De outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº XXXXXXXXXXXXX, com endereço a Rua xxxxxxxxxx, nº xxxx, Centro, na cidade de xxxxxxx - 

xxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador do RG nº 

xxxxxxxxxx e inscrito no CPF sob o nº xxxxxx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxx, 

doravante denominada CONTRATADA, têm justos e contratados as seguintes cláusulas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL  

1.1 O presente contrato possui amparo na Lei Federal 8.666/93, bem como em toda a legislação correlata 

aplicada ao processo licitatório formalizado através do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 

com abertura no dia____ de____ de 2022 e homologada no dia____ de_____de 2022,  que integram e completam 

o presente termo contratual para todos os fins de direito,como se neste estivessem transcritos, obrigando 

as partes em todos os seus termos, as condições expressas no referido edital, projetos, especificações, 

memoriais descritivos, termo de referência e a proposta da Contratada. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

2.1 O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM “CENTRO DIA”, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO I, BAIRRO POR DO 

SOL NO MUNICÍPIO DE PALOTINA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS 

AO PROCESSO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

   
2.2 O processo licitatório seguiu seu trâmite regular até sua homologação e formalização através do presente 

contrato, sendo que o Valor Total Adjudicado e Homologado resulta em R$ _____,___(XXX). 

 
Item Cód. 

Item 

Sistema 

Descrição Unid. Qt Valor Máx. Unit. Valor Máx. 

Total. 

1 10.325 
OBRAS E INSTALAÇÕES CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 

ANEXO AO PROCESSO. 

UNID 1   

  Total  do lote      
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1 O CONTRATADO deverá executar os serviços no local determinado no projeto, no prazo de até 

360(trezentos e sessenta) dias,  após a emissão da Autorização de inicio da obra, conforme cronograma 

físico-financeiro, constante do presente processo, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

da instauração de processo administrativo para aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93. 3.2 O prazo a que se refere esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e formas a que alude o 

art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte os serviços realizados 

em desconformidade com as especificações exigidas. 

PARAGRÁFO SEGUNDO - O prazo de que trata esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e forma 

a que alude o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

PARAGRÁFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa do contrato, 

estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, estando sujeita às penalidades, incidente no 

percentual não realizado de cada etapa do contrato, conforme na CLÁUSULA 19 – DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS do Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 Dá-se a este contrato valor total de R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), referente ao objeto previsto 

na CLÁUSULA SEGUNDA.  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos dos serviços contratados serão efetuados com 10 dias 

após, liberação recurso baseada no boletim de medição, e será efetuado até 10 (dez) dias após o 

adimplemento da obrigação, referente à medição previamente realizada pelo fiscal de obra, a contratada 

emitirá nota fiscal. Será retido ao INSS. A alíquota será calculada conforme legislação e Instrução 

Normativa nº 0971/2009 do INSS. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A primeira medição será liberada mediante apresentação de ART de 

execução da obra; 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas fiscais 

acompanhadas das medições e dos seguintes documentos: 

a)   relação dos funcionários da obra; 

b)   GPS por matrícula; 

c)   FGTS; 

d)   INSS; 

e)   GEFIP ou SEFIP 

 PARÁGRAFO QUARTO - Para liberação dos pagamentos referentes as medições mensais será exigido 

do contratado os seguintes documentos: 

 CND (Certidão Negativa de Débito do INSS); 

 CRF (Certificado de Regularidade do FGTS); 

 Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais; 

 Certidão Quanto à Dívida Ativa da União. 
 

PARÁGRAFO QUINTO - Para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação dos 

seguintes documentos: C.C.O. (Certidão de Conclusão da Obra) e a Certidão Negativa de Débitos emitida 

pelo INSS. 
 

PARAGRÁFO SEXTO - O valor contratado permanecerá irreajustável. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 Os pagamentos decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos recursos da(s) seguintes 

dotação(ões) orçamentária(s):  
5.2 A Dotação orçamentária será: 02.014.08.244.0010.3003.44.90.51 - Obras e instalações  

Fonte: 1016.12.99.00.00 e 000.01.07.00.00 – Solicitação de Despesa nº 8368 e 8369/2022..   
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 Constituem direitos da 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 da CONTRATANTE: 

 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das 

formalidades legais; 
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 Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

 Receber o seu objeto nos termos do art. 73, I e art. 76 da Lei Federal 8.666/93; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto do Contrato, que lhe 

sejam solicitadas; 

 Atestar o recebimento do objeto contratual por meio do Setor competente; 

 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 

medidas corretivas por parte desta; 

 Notificar extra-judicialmente a CONTRATADA quando detectadas irregularidades na execução 

do contrato. 
 

 PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 Entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados; 

 Assegurar a execução da obra, proteção e conservação dos serviços executados; 

 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 

do presente contrato; 

 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 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 trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus funcionários a trabalharem com equipamentos individuais de 

segurança; 

 Manter em todos os locais de serviços um seguro sistema de sinalização e segurança, 

principalmente nos de trabalho; 

 Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalização da 

CONTRATANTE; 

 Manter na obra, devidamente atualizada, Livro Diário de Ocorrências; 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução de materiais empregados; 

 Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 

responsabilidade independente das penalidades cabíveis; 

 Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou à terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou solo na execução do presente Contrato; 

 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do contrato, bem como pelo risco de 

perdas ou extravios, até o efetivo recebimento da obra pela CONTRATANTE; 

 Será vedada à Contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o Contrato 

firmado com a Prefeitura de Palotina para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

 Comunicar por escrito eventual atraso ou dificuldades verificadas no cumprimento do contrato, 

apresentando as razões justificadoras, as quais serão objeto de apreciação pela Contratante; 

 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços obedecendo, integral e 

rigorosamente, no que for pertinente, os projetos, normas, memoriais, planilhas de 

orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais documentos que 

compõem o edital da presente licitação, sob pena de sofrer as sanções legais e contratuais 

cabíveis. 
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 Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA deste contrato, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de 

término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

 O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês 

em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO. 

 A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu 

fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico-

financeiro dos serviços. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, 

designado pela Secretaria Requisitante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do Contrato e de tudo dará ciência à Administração Municipal, conforme art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

7.2 Sendo que para este contrato foram designados os servidores que seguem: 
Gestor de Contrato Suplente: Diogo Vequiato Canhete / Auxiliar Administrativo / CPF: 103.796.549-38 

Fiscal de Contrato: Tiago Henrique Riedi  /Arquiteto e Urbanista / CPF: 051.006.129-08 

Fiscal de Contrato Suplente: José Maria da Silva / Agente Social / CPF: 580.787.979-15 

Fiscal de Execução da Obra: Thauana Carla Rohde – Engenheira Civil – CPF: 064.097.369-83 

Fiscal Suplente de Execução Da Obra: Mateus Antonio de Jesus – Engenheiro Civil – CPF: 373.157.278-84 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá pela solidez da obra, nos termos do art. 

931 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo a 

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou 

desobedecerem aos projetos c/ou especificações. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O cronograma deverá representar o integral planejamento do 

empreendimento, inclusive das suas etapas, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos 

avençados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA 19 – DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS, do Termo de Referência, em caso de seu inadimplemento. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

8.1 O período de vigência do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias, contados da data de publicação 

deste contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

9.1 Este Contrato somente sofrerá alterações, consoante disposições do Art. 65, da Lei n.º8.666, de 1993, 

por meio de Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 

acarretar as seguintes sanções: 

 multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado 

do contrato, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da prestação da garantia 

contratual ou retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 

regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas nesta Cláusula; 
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 multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor 

total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento); e 

 multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente 

na CONTRATANTE em relação à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao crédito 

existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da CONTRATANTE, devidamente 

motivado. 

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, especialmente as previstas no art. 

87 da Lei Federal 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

11.1 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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e 

as previstas em lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do fornecimento, no prazo estipulado; 

 O atraso injustificado no início do fornecimento; 

 A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

 A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o 

cometimento de fraude fiscal; 

 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

neste Contrato; 

 Desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 

n.º 8.666/93; 

 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 A dissolução da CONTRATADA; 

 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução do Contrato; 

 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e 

exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

 A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, salvo as 
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supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES, nos termos do inciso II, 

§ 2º do art. 65 da referida Lei; 

 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA. Nesses casos, 

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes 

do fornecimento, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato; e 

 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do Contrato poderá ser: 

 Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerado nas letras 

“a” a “r” do parágrafo primeiro desta Cláusula. 

 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE; e 

 Judicial, nos termos da legislação. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

PARÁGRAFO QUARTO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “l” a “q” do parágrafo 

primeiro desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 
 

PARÁGRAFO QUINTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a 

retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, 

além das sanções previstas neste Instrumento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

14.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de  

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

14.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem  com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de  contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou  sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos;  



Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná 

Fone (44) 3649-7800   CEP 85950-000       CNPJ: 76.208.487/0001-64 

                                Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br 

 

24 

TOMADA DE PREÇOS 019/2022 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.  

14.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

 adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo.  

14.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 

a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 

licitação e à execução do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1 A CONTRATANTE publicará na imprensa oficial do município, o extrato deste Contrato, no prazo 

de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de 

Palotina, Estado do Paraná.  

16.2 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. 

 

Palotina, de XX, de 2022. 

  
SR. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI           SR. _________________________________ 

Município de Palotina                                                                              _______________________________                                       

Contratante             Contratada 

 
TESTEMUNHAS:  
1._________________________________        2.______________________________                                                               

NOME: ____________________________        NOME: ________________________ 

RG: _______________________________        RG:__________________________  
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ANEXO X - FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

 

(DEVE CONSTAR NO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

(A não apresentação desse formulário não implica na inabilitação da licitante)  

DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura do contrato.  

 

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, (aac), 

______________________________________________________________________________ 

Função do representante legal, (aac), ________________________________________ 

Endereço do representante legal, (aac), ______________________________________ 

RG nº ___________________  Órgão emissor  _________ 

CPF nº ____________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

  

  

     _______________, ______ de ______________ 2022. 

  

   

  

 

Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa 
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ANEXO XI - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01. OBJETO 

01.1 O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A CONSTRUÇÃO DE UM “CENTRO DIA”, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO I, BAIRRO 

POR DO SOL NO MUNICÍPIO DE PALOTINA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 

ANEXOS AO PROCESSO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
 

02. MOTIVAÇÃO 

02.1 A Secretaria Municipal de Assistência Social vem por meio deste solicitar PROCESSO LICITATÓRIO, para: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM “CENTRO DIA”, 

LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO I, BAIRRO POR DO SOL NO MUNICÍPIO DE PALOTINA 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO PROCESSO, A PEDIDO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

02.2 O Centro-Dia para Idosos está previsto na Política Nacional do Idoso (Lei Nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994) e 

no Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) como uma modalidade não - asilar de atendimento, 

onde o idoso dependente ou que possua deficiência temporária necessite de assistência médica ou de assistência 

multiprofissional. 

02.3 De acordo com o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), o Centro-Dia para Idosos, é um Serviço de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade, que caracteriza-se como sendo um espaço para atender idosos 

que possuem algumas limitações, para: - Realização das atividades da vida diária, como alimentação, mobilidade e 

higiene; Que não possuem comprometimento cognitivo severo ou que apresentam perdas cognitivas leves ou 

moderadas; Que na maioria das vezes ainda residem ou mantêm vínculos com suas famílias, mas não dispõem de 

atendimento em tempo integral em seus domicílios. 

02.4 A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais classifica o Centro-Dia para Idosos como Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

02.5 De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o trabalho social com o idoso é 

essencial para o seu bem estar. Dentre algumas das atividades socioassistenciais desenvolvidas estão: Acolhida e 

Escuta qualificada;  Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos Orientação e encaminhamento para a rede de 

serviços locais; Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento Orientação Sóciofamiliar; Elaboração 

de relatórios e/ou prontuários, estudo social, diagnóstico socioeconômico; Desenvolvimento do convívio familiar, 

grupal e social; Apoio à família na função protetiva; Promoção do acesso a direitos socioassistenciais como o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros serviços. 

___________________________________________ 

Miriam Elena Souto de Giacometti 

Secretária Municipal de Assistência Social  
 

03. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

3.1 Os bens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de Obras, de que trata a Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações, incluídos como serviços engenharia, portanto a modalidade a ser escolhida é a Tomada de Preços. A 

contratação visa, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta que garanta a boa qualidade da Obra 

a ser executada ao menor valor, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais.  

________________________________________ 

Sidnei Ferreira Fernandes 

Coordenador do Departamento de Licitações e Compras 
 

04. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

04.1 A execução da obra de construção do Centro Dia, deverá seguir as especificações do Projeto Arquitetônico 

e Memorial Descritivo anexados ao processo. 

4.2 Do lote 
Item Cód. 

Item 

Sistema 

Descrição Unid. Qt Valor Máx. 

Unit. 

Valor Máx. 

Total. 

1 10.325 
OBRAS E INSTALAÇÕES CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 

ANEXO AO PROCESSO. 

UNID 1 R$ 1.749.127,14 R$ 1.749.127,14 

  Total  do lote     R$ 1.749.127,14 
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4.3 Todas as exigências constantes no projeto e memorial descritivo devem ser executados pela empresa licitante a 

ser declarada vencedora do certame.  

 

05. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

05.1 Período de Execução da obra será 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da data da Ordem de serviço, 

expedido pela Secretaria Requisitante.  

05.2 O local de execução da obra Rua Dom Pedro 1º - Bairro: Por do Sol - Lote: 01 - Quadra: 1082. 

 

06. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

06.1 O objeto a ser licitado será para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

A Dotação orçamentária será: 02.014.08.244.0010.3003.44.90.51 - Obras e instalações  

Fonte: 1016.12.99.00.00 e 000.01.07.00.00 – Solicitação de Despesa nº 8368 e 8369/2022.  

Assinatura Coordenação de Planejamento: 

Nome/Cargo:________________________________________________________________ 

 

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

07.1 Assinatura Secretaria de Finanças. 

_____________________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Felipe Zago / SECRETÁRIO DE FINANÇAS. 

 

08. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

08.1 A vigência deste contrato será 390 (trezentos e noventa) dias, após publicação do contrato,  podendo ser 

prorrogada dentro dos parâmetros legais, após a solicitação devidamente justificada, e aprovada pela contratante. 

 

09. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO E/OU EXECUÇÃO 

09.1 Conforme cronograma, a execução da obra dar-se-á no local indicado no projeto que integra o presente edital, 

em 12 (doze) meses, a partir da data da ordem de serviço. 

09.2 A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento),calculada sobre o valor 

da parcela inexecutada. 

09.3 A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento),calculada sobre o valor 

total do contrato. 

09.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de Palotina poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

contratada as sansões previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

09.5 Somente será classificada a proposta de preço que atenda todas as características exigidasneste edital, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

09.6 Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

09.7 Será desclassificada a proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão deLicitação, quando for 

razoável concluir que a proponente não seria capaz de fornecer o objeto desta licitação ao preço de sua oferta. 

09.8 Será julgada a proposta de preços mais vantajosa, aquela que, cumprindo o exigido no edital,apresentar o 

menor preço global. 

09.9 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso,prevalecerá o 

grafado por extenso. 

09.10 Ocorrendo empate no preço apresentado, em determinado item, entre duas ou mais propostas de preços, a 

Comissão de Licitação precederá ao sorteio, em sessão pública para se conhecer a ordem de classificação. 

09.11 Se todas as proponentes forem desqualificadas ou todas as propostas de preços forem desclassificadas. A 

Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outra proposta de preços. 

09.12 A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de documento ouinformação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

09.13 A Comissão de Licitação poderá estabelecer prazo para definir a classificação final daspropostas, 

suspendendo em consequência a reunião. 

09.14 Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de 

pequeno porte nos termos da Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2007 e demais alterações, serão adotados os seguintes procedimentos, será assegurado, como critério de desempate, 
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preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

09.15 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma doinciso anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do inciso I, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem enquadradas no inciso I, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

a) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

b) o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sidoapresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10. INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO 

10.1 A Secretaria Municipal de Assistência Social define como gestores conforme Portaria nº 167/2022 e como 

fiscais para esta licitação na modalidade Tomada de Preços, para o Contrato de Prestação de Serviços advindos desta 

licitação como segue: 

____________________________________________________________________________________ 

Gestor de Contrato: Altamir Adair Mucke / Técnico em Contabilidade/ CPF: 566.398.649-91 

____________________________________________________________________________________ 

Gestor de Contrato Suplente: Diogo Vequiato Canhete / Auxiliar Administrativo / CPF: 103.796.549-38 

________________________________________________________________________________ 

Fiscal de Contrato: Tiago Henrique Riedi  /Arquiteto e Urbanista / CPF: 051.006.129-08 

____________________________________________________________________________________ 

Fiscal de Contrato Suplente: José Maria da Silva / Agente Social / CPF: 580.787.979-15 

___________________________________________________________________________________ 

Fiscal de Execução da Obra: Thauana Carla Rohde – Engenheira Civil – CPF: 064.097.369-83 

____________________________________________________________________________________ 

Fiscal Suplente de Execução Da Obra: Mateus Antonio de Jesus – Engenheiro Civil – CPF: 373.157.278-84  

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado em até dez dias após a medição, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada pelo setor competente, acompanhada da medição. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições 

sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 

11.2 Fica a empresa participante a responsabilidade de conferência dos quantitativos apresentados pela licitante, 

através do seu representante técnico legal. 

11.3 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição 

bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

11.4 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,juntamente com a Nota Fiscal, a 

devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 

9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. 

11.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à 

CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto deste Contrato;  

12.2 Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para pagamento; 
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12.3 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; 

12.4 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais; 

12.5 Aplicar se necessário as sanções, conforme previsto no contrato. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Entregar os serviços/obra a serem licitados, definidos neste termo de Referência de acordo com a legislação 

pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvando as hipóteses de expressa 

anuência por parte da administração;  

13.2 Entregar o objeto conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado neste Termo de Referência; 

13.3 Prestar garantia e acompanhamento técnico conforme estabelecido neste Termo de Referência; 

13.4 Entregaros serviços/obra, em conformidade com as especificações estabelecidas no instrumento convocatório, 

em quantidade e qualidade, seguindo o detalhamento do projeto, anexado junto ao processo, nos prazos e forma 

estabelecidos; 

13.5 Responder pelos danos causados diretamente a Administração Pública Municipal de Palotina ou a seus aos 

bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

13.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos serviços/obra; 

13.7 Refazer, no prazo estipulado pelo Engenheiro Civil fiscal da execução da obra: 

13.7.1 os trechos que não estiverem em conformidade com as especificações do projeto; 

13.7.2 em que forem detectados defeitos ou má qualidade na prestação dos serviços/obra. 

13.8 Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, a Administração Pública Municipal de Palotina ou a 

terceiros, decorrentes de: 

13.8.1  - culpa ou dolo, durante a entrega dos serviços/obra;  

13.8.2  - defeito ou má qualidade nos serviços/obra, verificada durante sua execução, independentemente da 

ocorrência do recebimento definitivo. 

 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / JURÍDICA / FISCAL /ECONÔMICO FINANCEIRA 

14.1 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

14.1.1  Certificado de Registro Pessoa Jurídica da proponente junto ao CREA/CAU, em cujo registro conste 

a inscrição do profissional habilitado na área. As proponentes que forem sediadas em outra jurisdição e, 

conseqüentemente, inscritos no CREA/CAU de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao 

CREA/CAU Pr, por força do disposto na Lei n.º 5.194 de 24 de dezembro de 1.996, em consonância com a 

Resolução n.º 265de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA; 

14.1.2 Certificado de Registro Pessoa Física do responsável técnico da proponente junto ao CREA OU 

CAU/PR; 

14.1.3 Prova de ter a proponente (pessoa jurídica) vínculo, na data de apresentação da proposta,  com 

responsável técnico detentor de acervo técnico de execução de obra de construção civil – com características 

e metragens compatíveis/similares com o objeto– devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU – Vínculo 

poderá ser comprovado mediante: 

1 - Regime CLT;  

2 - Contrato de Prestação de Serviço, ou; 

3 - O mesmo ser membro do quadro societário da empresa; 

14.1.4 Comprovação de aptidão da empresa, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, de execução de obra – com características e metragens compatíveis 

com o objeto: 

14.4.1 No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) de nível superior, legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, devidamente registrados (s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

realizados, acompanhado(s) da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 

conselho da região pertinente, relativo à execução de obras compatíveis com o objeto desta 

licitação. 

14.1.5 Declaração de disponibilidade de equipamentos, mão-de-obra, capacidade e instalações necessárias à 

execução do objeto desta licitação, assinada pó rrepresentante legal. 

14.1.7 Deverá constar na Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Competente (CREA ou 

CAU) o nome do responsável técnico indicado. 
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14.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

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

atuais administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;  

d) declaração de idoneidade; 

e) declaração de inexistência de empregados menores; 

f) declaração de não vínculo; 

Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela Certidão Simplificada 

da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, devidamente publicados no 

Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a composição acionária da empresa.  

 

14.3 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Prova de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente 

ou outra equivalente na forma da lei;  

d) 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;  

e)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;  

f)prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na 

apresentação de: 

- CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS; 

- CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Titulo VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto – Lei nº 5.452, de  1º de maio de 1943. (CNDT). 

 

14.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

a) Qualificação econômico-financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, devidamente registrados na 

junta comercial: 

I balanço patrimonial; 

II demonstrações contábeis; 

III termo de abertura do livro diário; 

IV termo de encerramento do livro diário. 

V notas explicativas. 

b) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em Diário oficial, 

sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor(es) independente(s); 

c) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório distribuidor 

do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o recebimento dos 

envelopes nºs  01 e 02. 

d) Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor máximo total previsto pelo Edital, conforme Artigo 31, Parágrafos 2º e 3º da Lei Federal 

n° 8.666/93. Esta comprovação poderá ser feita através da apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social ou alterações do Contrato Social, devidamente registrado 

na Junta Comercial ou Certificado simplificado da Junta Comercial que aponte aquele capital mínimo. 
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e) A qualificação econômico-financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do primeiro 

balanço patrimonial poderão apresentar o termo de abertura do balanço e os balanços mensais para que sua 

situação financeira seja avaliada. 

 

14.5 Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original,por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de 

imprensa oficial, ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, 

caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam 

condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação. Quando o prazo de validade não estiver 

expresso no documento, o mesmo será aceito com data de emissão nãosuperior a 60 (sessenta) dias do recebimento 

dos envelopes. 

14.5.1 No caso de autenticação de documentos pela Comissão de Licitação, as Licitantes 

deverão apresentar os documentos para o citado fim a qualquer momento desde que seja 

realizado antes do protocolo dos envelopes, no departamento de Licitações e Compras sito a 

rua Aldir Pedron, 898, Centro, Paço Municipal - Palotina – Pr.  
14.6 A não apresentação de documentos solicitados nos itens 14.1 à 14.5, implicará na desabilitação da empresa 

licitante. 

 

15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15.1 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas de preços é o de menor preço GLOBAL POR LOTE.  

15.1.1 Obrigatório elaboração de proposta com valores correspondentes a cada item do lote, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 

16. DA VISITA TÉCNICA  

16.1 Não será necessário a realização de visita técnica. 
 

17. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

17.1 Considerando as especificações e quantitativos estabelecidos para o objeto a ser licitado, o valor total do 

contrato será de R$ 1.749.127,14 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil cento e vinte e sete reais e quatorze 

centavos). 

Responsável pela conferencia do orçamento de acordo com a tabela SINAPI: 

_____________________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Luiz Odone Filippin  – Engenheiro – CREA-PR107297/D. 

 

18. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

18.1 O valor máximo desta licitação é de R$ 1.749.127,14 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil cento e vinte 

e sete reais e quatorze centavos). 

18.2 O valor pactuado não será reajustado, salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente 

comprovada pelo contratado. 

18.3 Caso haja necessidade de reajuste ao valor de mercado para os itens licitados, durante a vigência do Contrato, a 

empresa vencedora deverá previamente solicitar o mesmo, com ofício de solicitação de reajuste/reequilibrio emitido 

pela empresa, acompanhado da comprovação da alteração de valor de mercado que poderá ser por meio de notas de 

compras atuais comparadas as do período de ocorrência da licitação, leis, etc. 

 

19. MULTAS E SANÇÕES 

19.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrarem o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução 

do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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d) declaração de inidoneidade 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. 

19.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por 

cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da 

parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o MUNICÍPIO de 

quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de 

atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 

19.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município à contratada multa correspondente a 0,1% (zero virgula um 

por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 

19.4. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Contrato, implica no 

pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 

19.5. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Contrato, implica no pagamento 

de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 

19.6. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, 

para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 

19.7. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia 

defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 

8.666/93 e alterações. 

19.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO   

20.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 

contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 

apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

20.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

 adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução 

um contrato financiado pelo organismo.  

20.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 

pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 

contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

21. LEI MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

21.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
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21.2 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, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

21.2.1 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

21.2.2 Para efeito de aplicação das prerrogativas previstas às micro empresas e empresas de pequeno porte 

será utilizado o seguinte conceito: 

21.2.2.1 A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, 

de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, e demais alterações, DEVERÁ 

apresentar juntamente com a documentação de Credenciamento:  

01 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta assinada pelo sócio 

administrador ou por procurador responsável com “PROCURAÇÃO EM ANEXO”; 

02 - Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida 

pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias, contados a 

partir da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da habilitação. 

 

22. CONDIÇÕES GERAIS 

22.1 As empresas devem cumprir as entregas nos prazos estabelecidos bem como entregar conforme as quantidades 

estabelecidas na solicitação de despesa emitida por cada secretaria requisitante.  

22.2 A empresa declarada vencedora do certame, após a homologação e Adjudicação do processo licitatório, deverá 

assinar o contrato. Caso a empresa não assine o contrato dentro do prazo máximo de 07 (sete) dias a mesma sofrerá 

as sanções estabelecidas no subitem 18.6 das condições de multas e sanções. 

 

 

Palotina,  30 de maio de 2022. 

 

 

____________________________________ 

SR. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I DO TEMO DE REFERÊNCIA – MEMORIAL DESCRITIVO 
  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

P R O J E T O  C E N T R O  D I A  –  P A L O T I N A  

 

PROPRIETÁRIO: Município de Palotina    CNPJ: 76.208.487-0001-64 

OBRA: Construção de uma edificação em alvenaria 424,60m². 

LOCAL: Quadra:1082 / Lote:01 - Palotina - PR 

BAIRRO: Por do Sol 

LOTEAMENTO:Residêncial Olimpo II 

RUA: Dom Pedro I 

 

RESPONSÁVEL PROJ. ARQUITETÔNICO: Tiago Henrique Riedi - Arquiteto e Urbanista 

RESPONSÁVEL PROJ. ESTRUTURAL: Paulo DelaiLocatelli - Engenheiro Civil  

RESPONSÁVEL PROJ. ELÉTRICO: Paulo Roberto Delai Locatelli - Engenheiro Civil 

RESPONSÁVEL PROJ. HIDRAULICO: Mateus Antonio de Jesus - Engenheiro Civil  

 

D E S C R I Ç Ã O  

 

CONVENÇÕES PRELIMINARES: 

Com área de 424,60m²o projeto prevê uma construção em alvenaria , de um CENTRO DIA, contendo um 

Hall de entrada, Circulação, Administração, Ambulatório, Instalações Sanitárias para funcionários, Lavanderia, 

Depósito, Cozinha, Refeitório, Instalações Sanitárias para os usuários, Salas de convivência e Atividades e Quartos.  

Será executado de acordo com as especificações que seguem dentro das normas da construção civil, e 

obedecer ao projetoarquitetônico, projestrutural, projelétrico, projhidráulico, prevenção de incêndio, orçamento, 

cronograma e memorial descritivo.  

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de 

proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, 

relativos à atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma. 

É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observância das Normas de Segurança do 

Trabalho nas atividades de construção civil, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene doTrabalho, com a 

NR-18 que institui condições e meio ambiente de trabalho na indústriada construção.  

Todos os serviços de concretagem, só poderão acontecer após a aprovação e liberação do fiscal 

responsável, para garantir que toda a ferragem estejam bem amarrada e seguindo os projetos, e os serviços não 

aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução será trocado ou demolido e reconstruído a cargo da 

contratada. Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do 

canteiro de serviços por determinação do engenheiro fiscal. O empreiteiro, ao se apresentar o preço para esta 

construção, esclarecerá que: 

- Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre o desenho. 

- Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos. 

- Não a dúvida na compatibilidade dos projetos, orçamento e memoriais dos serviços a serem executados. 

 

O TERRENO:  

O terreno apresenta um leve aclive para o fundo de aproximadamente 5%, estando o mesmo coberto por 

vegetação rasteira. 

O terreno é servido por todas as benfeitorias públicas tais como: asfalto, água, esgoto, telefone e rede de 

energia elétrica. 

 

A LIMPEZA DO TERRENO: 
Deverá ser executada de maneira a retirar toda a camada superficial de terra vegetal, utilizando 

equipamento mecânico de porte apropriado. 

As áreas deverão ficar completamente limpas e desprovidas de tocos, raízes etc. 

 

LOCAÇÃO DA OBRA: 

Será procedida a locação, planimétrica e altimetria, com os devidos instrumentos de acordo com a planta de 

locação. 
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Os lançamentos das medidas serão sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e sarrafos 

firmemente travados e pregados. 

 

FUNDAÇÕES 

 

A PERFURAÇÃO DAS ESTACAS: moldadas “In Loco” deverão obedecer a locação e diâmetros 

especificados no projeto estrutural. 

A profundidade deverá obedecer ao estipulado em projeto 

As perfurações deverão ser executadas perfeitamente a prumo. 

 

CONCRETAGEM DAS ESTACAS: 

As estacas, onde indicadas serão armadas de acordo com o projeto de fundações. 

O fck do concreto deverá ser o estipulado em projeto e suas características quanto ao preparo, transporte e 

lançamento deverão obedecer ao item específico (concreto para infraestrutura). 

No caso de ocorrência de águas ou solos agressivos, serão adotadas medidas especiais de proteção ao 

concreto das estacas. 

Sobre as estacas blocos de coroamento ligados entre si por vigas baldrames de concreto armado, de 

conformidade com indicações em projeto. 

Quanto da concretagem deveráser feito o acompanhamento do consumo real de concreto pelo volume 

teórico, visando detectar possíveis estrangulamentos, desbarrancamentos e vazios. 

 

ABERTURA DE VALAS: Após a conclusão das escavações, o fundo das valas, blocos e vigas baldrames 

deverão ser devidamente apiloados manualmente com soquetesou mecanicamente com compactador. 

O fundo das valas deverão ser perfeitamente nivelados, a fim de se obter um plano de apoio adequado para 

a colocação do concreto. 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundação, serão executados com materiais escolhidos, isentos 

de materiais orgânicos, em camadas sucessivas de 20 cm (vinte), molhados e energicamente apiloados, de modo a 

serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas. 

 

FORMAS DA VIGA BALDRAME: As formas serão executadas com tábuas, sarrafos de pinho ou 

cedrilho.As formas deverão adaptar-se exatamente as dimensões indicadas nos projetose devem ser construída de 

modo a não se danificarem pela ação da carga, especialmente a do concreto fresco. 

As passagens de tubulações devem ser executadas preferencialmente na alvenaria de embasamento, caso 

haja necessidade de passar pelas vigas deverão obedecer rigorosamente às determinações do projeto. 

  

 ARMAÇÃO: 

A execução das armações deverão obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere a posição, 

bitolas, dobramento e recobrimento. 

Para execução das armações, os ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de madeira. 

Recomenda-se que o corte e o dobramento das barras de aço sejam feitas a frio e não se admitirá o 

aquecimento em hipótese alguma. 

Não serão admitidas emendas de barras não previstas em projeto, e na colocação das armaduras, as formas 

deverão estar limpas. 

 

CONCRETO:  

Todos os blocos de fundação e outras peças em contato direto com o solo, terão lastro de concreto magro 

(1:3:6 ou 1:4:8) com espessura mínima de 05cm(cinco) sobre solo previamente compactado e isento de impurezas. 

O traço de concreto a ser utilizado, poderá ser apresentado pelo eng. responsável em função dos agregados 

disponíveis, das resistências e dos locais de aplicação, conforme definição do projeto. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO: 

A superfície da viga de fundação deverá ser impermeabilizada com solução betuminosaasfalto à quente em 

três demãos aplicadas com trincha, uma em sentido transversal e outraem sentido longitudinal, para dar completo 

recobrimento. O substrato deverá estarregularizado, perfeitamente liso, sem reentrâncias, saliências ou qualquer 

outro elementoque prejudique o desempenho da impermeabilização. 

 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO:  
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Os tijolos serão umedecidos e assentados com uma argamassa mista de cimento cal e areia grossa no traço 

1:2:3 em volume. 

 

SUPERESTRUTURA 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO:  

Para o seu assentamento será utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traço 

1:2:8 em volume. 

As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 1,5 

cm, e o excesso da argamassa de assentamento retiradas para que o emboço adira fortemente. 

O encontro das alvenarias com superfícies de concreto será chapiscada com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3. 

Todo parapeito, platibanda, guarda corpo, parede baixa ou alta não encunhada na parte superior deverá ser 

reforçada com cintas de concreto armado e pilaretes embutidos. 

Os vãos das portas e janelas levarão vergas de concreto armado na parte superior e contra vergas na parte inferior 

das janelas, devendo passar no mínimo para cada lado 30cm (trinta). 

 

FORMAS:  

As formas serão executadas com tábuas e sarrafos de pinho ou cedrinho, pontaletes de eucalipto, chapas de 

madeira resinadaou madeira aparelhada. 

Deverão adaptar-se exatamente as dimensões indicadas no projeto e devem ser construídas de modo a não 

se danificarem pela ação de cargas. 

Na colocação de armaduras, as formas deverão estar limpas, isentas de quaisquer impurezas capazes de 

comprometer a boa qualidade dos serviços. A armação será separada da forma por meio de espaçadores. 

As passagens de tubulações através das vigas ou outros elementos das formas, deverão obedecer 

rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitido mudanças da posição das mesmas sem a devida 

aprovação do engenheiro projetista ou do fiscal. 

 

CONCRETO: 
O concreto usinado deverá obedecer ao indicado no projeto estrutural, e a sua execução será de 

responsabilidade integral da Contratada. 

O concreto não poderá ser usado após 2:30min. Quando o período exceder a este tempo, deverá ser previsto 

com antecedência a colocação de aditivos. 

O lançamento deverá ser de forma a reduzir o choque produzido sobre o molde e no lugar exato de seu 

emprego. A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos 

trechos de interrupção diária. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser devidamente vibrado, por meio de 

vibradores de imersão. A agulha do vibrador deverá ficar no meio da peça, não sendo permitido o apoio da mesma 

entre a forma e as armaduras. 

Todo concreto deverá receber cura cuidadosa. As superfícies deverão ser mantidas úmidas, por meio de 

irrigação periódica, recobrimento da superfície com sacos de aniagem, mantas ou lâmina d’agua. 

A desmoldagem deverá ser efetuada respeitando os prazos a forma e sequência fixados pelo calculista. 

A retomada de concretagem em peças que não foram previstas juntas de dilatação só poderá ocorrer após 

72 horas (3 dias). A superfície deverá ser limpa isenta de partículas soltas e poderá ser utilizado adesivos estrutural 

recomendado pelo calculista. 

Todos os serviços de concretagem deverão ser acompanhados por equipe especializada em controle 

tecnológico, devendo promover todos os ensaios necessários. 

 

FORROS: 
A laje utilizada será a Maciça e suas dimensões deverão obedecer ao projeto estrutural. 

Armadura de distribuição e negativa: - As armaduras deverão ser distribuídas de acordo com as indicações 

de bitola e quantidade anotadas no projeto estrutural. Para a armadura de distribuição serão usadas telas soldadas e 

remontadas uma malha nas emendas. 

O ferro negativo deverá estar posicionado no meio da espessura da capa de concreto. 

Concretagem: - A resistência do concreto deverá obedecer rigorosamente a indicação do fck contida no 

projeto estrutural. A laje deverá ser bem umedecida antes do início da concretagem. 
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O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento não sendo permitido entre o início e o fim do 

lançamento intervalo superior a uma hora. 

A cura deverá ser efetuada durante no mínimo 72 horas (3 dias), por meio de irrigação periódica, 

recobrimento da superfície com sacos de aniagem, mantas umedecidas ou lâminas d’água. 

A desforma do escoramento somente poderá ser executada passados os 28 dias do lançamento do concreto, 

salvo recomendação do calculista. O escoramento deverá ser retirado do centro para as extremidades. 

 

COBERTURA: 

ESTRUTURA METÁLICA: 

A estrutura metálica será em forma de vigas treliças fabricadas comas seguintes especificações estruturais: 

• Banzo superior - perfil tipo U 50x100x50 # 3,04mm 

• Banzo inferior - perfil tipo u 50x100x50 # 3,04mm 

• Montante - perfil tipo U 40x92x40 # 2,25mm 

• Mão francesa - perfil tipo U 40x92x40 # 2,25mm 

 

A cobertura será com terças metálicas com as seguintesespecificações estruturais: 

• Terça - perfil tipo C 15x40x75x40x15 # 2,25mm 

• Mão francesa das terças - cantoneira 1”x1/8” 

• Contraventamento na cobertura - ferro Ø ½” 

• Para reforço lateral nas treliças - cantoneira 1”x1/8” 

As fixações das estruturas metálicas nas demais peças estruturais se darão por meio de chumbador metálico 

com a seguinte especificação estrutural: 

• Chumbador – chapa metálica 20x50 # 7,94mm 

• Pino tipo gancho 30cm x Ø 5/8” 

 

MOVIMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE AÇO: 

As tesouras devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e suspensa pordispositivos 

colocados em posições tais que evitaria inversão de esforços a tração ecompressão nos banzos inferior e superior, 

respectivamente. Deverão ser tomadoscuidados especiais para os casos de peças esbeltas e que devam ser 

devidamente contraventadas provisoriamente, para a movimentação. A carga e descarga da estruturadeverão ser 

feitas com todos os cuidados necessários para evitar deformações que asinutilizem parcial ou totalmente e que 

resultem em custos adicionais. Todas as peçasmetálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeirame 

espesso disposto deforma a evitar que a peça sofra efeito de corrosão. As peças deverão ser estocadas emlocais que 

possuem drenagem de águas pluviais adequadas evitando-se com isto oacúmulo de água sobre ou sob as peças. 

 

TELHAS: 

As coberturas serão compostas de telha “sanduiche”, composta de telha trapezoidal com espessura 0,50mm, 

camada isolante termo acústica EPS com espessura de 30mm e filme metálico plano,fixadas através de parafusos 

tipo gancho fixação 1/4x240, aparafusado com porca e arruela conchavada e vedada com arruela de borracha, e 

devem ser fixadas sempre pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima onde não corre água da 

chuva). 

 

CALHAS E RUFOS: 

Os rufos de acabamento serão fabricados em chapa galvanizada natural terão espessura0,50mm (chapa n° 

26), com cortes variáveis de acordo com a necessidade. Serão fixadosatravés de parafusos brocantes e suas emendas 

deveram ser feitas com rebite e vedante PUpara uma perfeita vedação. 

As calhas serão fabricadas em chapas de alumínio natural com espessura de 1,2mm. Aschapas deverão ser 

transpassadas em 100mm, e seladas com vedante PU depolipropileno na cor cinza. Os cortes serão variáveis de 

acordo com a necessidade,acrescidos nas emendas de rebites e vedante PU para uma perfeita vedação e 

estanqueidade. 

A inclinação prevista é de 1%. A cada metro deverá ser sustentada por suporte dealumínio para evitar 

deformação da calha. 

 

ESQUDRIAS: 
As esquadrias deverão obedecer rigorosamente, quanto a sua localização, execução e dimensão. As 

indicações do projeto arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes construtivos. A CONTRATADA deve manter 

o cuidado nas instalações para não danifica ou riscar as peças metálicas e de madeira na sua instalação.  
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 As janelas externas - serão de correr, com marco e estrutura em alumínio anodizado preto, composta por 

Perfil trilho superior; Perfil capa; Perfil guia inferior;Perfil arremate (click);Perfil lateral “U” 20x10;Perfil 

Cadeirinha;Perfil transpasse;Suportes de fixação do trilho;Cunha trava do suporte;Batedeira inferior;Batedeiras 

superiores; Roldanas; Parafusos; Buchas; Cunha de regulagem do vidro; Arremate do trilho; Vidro Temperado 8mm 

(cor fumê); Fechadura Bate e Fecha; e Trava de segurança para cadeado em todas as janelas de correr.  

As janelas dos banheiros - serão maxim-ar com marco e estrutura de alumínio anodizado preto e fechadura 

alavanca, Vidro temperado 6mm (cor fumê). 

As portas de vidro externas - serão de correr, com 2 vidros Fixos (cor fumê), 2 vidros móveis (cor fumê), 

trilho superior, trilho inferior, capa, tampa canal, cadeirinha, perfil U de 10mm (todas as peças metálicas de cor 

preta), roldanas 1125, batedor inferior, batedor superior, escovinhas 5x5, fechadura e contra fechadura (cor preta). 

Portas internas em Madeira - Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que 

comprometam a sua finalidade. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de 

empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. 

Os batentes serão assentados com espuma expansiva no prumo e em nível e deverão ser protegidos contra 

choques ou abrasão.´ 

Será em madeira compensada lisa para pintura, dimensões de0,80mX2,10mX3,50cm 

e,0,90mX2,10mX3,50cm, incluso aduela 1ª, alisar 1ª e dobradiça, revestido comlaminado liso e fosco espessura de 

1,3mm, fixado com cola, inclusivefechadura e ferragens cromadas ambas de 1ª qualidade. 

As guarnições deverão ser da mesma madeira dos batentes ou folha, molduras aparelhadas, pregadas aos 

batentes com pregos 12 x 12 sem cabeça. 

Portinho Metálica - seráassentadas em alvenarias, serão fixadas nos vãos por meio de chumbadores 

previamente soldados, seu fechamento devera ser em chapa metálica, com marco e batentes em perfil retangular 

1x2cm também soldados a chapa de fechamento, fechadura bico de papagaio e tudo devidamente pintado. 

 

REVESTIMENTO DA ALVENARIA: 
Chapisco: - Todas as superfícies destinadas a receber chapisco deverão ser limpas retirando as partes soltas 

e o chapisco deverá ser de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e sua cura deverá ser de 24horas no 

mínimo. 

Emboço: - O emboço deverá ser aplicado após completa pega do chapisco, das argamassas de assentamento 

das alvenarias, após colocados os batentes, embutidas as canalizações e concluída as coberturas. 

O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e deverá apresentar acabamento rústico 

para aderência dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformização dos painéis deverá ser executado taliscas e 

mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a 2,0cm. 

O emboço deverá ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no traço 1:2:8. E nos locais em 

contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 e acabamento alisado, sua cura se dará no 

mínimo em 7 dias. 

Reboco: - O reboco somente deverá ser iniciado após completa cura do emboço, cuja superfície deverá ser 

limpa e reboco deverá ser de argamassa pré-fabricada de marca previamente aprovada e sua aplicação deverá ser 

feita com desempenadeira, após a argamassa estar descansada por no mínimo 03 dias, e uniformizada com 

desempenadeira de espuma. A cura do reboco é de no mínimo 30 dias. 

Azulejo: - Os azulejos serão assentados em todo piso e paredes dos lavabos, cozinha, lavanderia e serão 

descritos nos revestimentos de piso e parede.  

 

REVESTIMENTO DE PISO: 

Nivelamento e apiloamento do terreno: - Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar 

obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou manualmente. 

Para o nivelamento deverá ser seguido os níveis propostos no projeto descontando para tal a espessura do 

contrapiso, argamassa de regularização ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverão ser executados 

em camadas de no máximo 20cm com material de boa qualidade e apiloados. 

Contra piso: - A espessura do contrapiso deverá ser de no mínimo 5,0cm para as áreas internas e de 8,0cm 

para as rampas e garagens, e para a sua execução deverá ser utilizado taliscas e guias previamente niveladas. 

Pisos internos: - Os pisos deverão obedecer rigorosamente, quanto a sua localização, tipo, dimensão e 

execução, as indicações do projeto arquitetônico e detalhes construtivos. 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, secae plana e que tenham 

sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas aspossíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 
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Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico retificado 45x45cm, PEI 5,cor cinza claro, junta de até 2,0 

mm, com cunha e grampo, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA,coeficiente de 

atrito dinâmico molhado menor que 0,4, ANTIDERRAPANTE, assentadocom argamassa AC-II. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoquesvisíveis de massa, com veios 

capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência oucom quaisquer outros defeitos. 

Deverá ser efetuadas juntas de dilatação superficial de no mínimo 3,0mm e juntas de movimentação quando 

os painéis excederem a 24m2. As juntas de movimentação deverão coincidir com as juntas do contra piso. 

Quando necessários os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos comequipamentos próprios 

para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para orejuntamento. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

Após no mínimo cinco dias da colocação dos pisos as juntas superficiais serão rejuntadas. 

Piso externo: Paver: -  

 

REVESTIMENTO DE PAREDE: 
O revestimento em placas cerâmicas retificada35x45cm, linha branco retificado, brilhante, junta de1,5mm 

mas sempre observando a indicação do fabricante, com cunha e grampo, assentadas com argamassa AC-II, rejunte 

na cor da cerâmica, será aplicado em todos os ambientes, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando 

esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e 

resistênciasuficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoquesvisíveis de massa, com veios 

capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência oucom quaisquer outros defeitos. 

 

RODAPÉ CERÂMICO: 

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior,observando-se os 

mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm. 

 

PEITORIL E SOLEIRAS: 
Peitoril de granito: - Os peitoris deverão ser em Granito e ser assentados de modo a deixar uma pingadeira 

frisada de 2,0cm para a face externa da parede, com uma argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:0,5:4. 

Para a proteção de infiltração na junta com os caixilhos e alvenarias, deverão ser preenchidos os espaços 

com silicone ou equivalente e o peitoril deverá ter uma inclinação mínima de 1% para a fase externa. 

Soleiras de granito: - As soleiras de granito deverão ser em Granito e ter a mesma largura dos batentes das 

portas em casos internos. Em casos de aberturas com desnível as soleiras deverão contar com pingadeiras de 2,0cm 

para a face externa da alvenaria, e serão assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:0,5:4. 

Antes da entrega deverá ser feita uma inspeção do serviço (a percussão) para verificação da existência de 

vazios sob as soleira e peitoris. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
A posição das tubulações, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais. 

Todos os materiais utilizados deverão estar de conformidade com o especificado no projeto bem como as 

recomendações das normas da ABNT. 

A aplicação das tubulações de PVC e acessórios, bem como das caixas de passagem deverão obedecer às 

exigências e indicações do fabricante. 

As ligações com a rede pública deverá ser de acordo com as exigências da concessionária local. 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 
A posição das tubulações, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto hidráulico e seus memoriais. 

As instalações hidráulicas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e 

ligadas com a rede pública. 

O fundo das valas para tubulações enterradas deverão ser bem apiloadas antes do assentamento. O 

preenchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 20cm sucessivas e 

cuidadosamente apiloadas. 

O assentamento de tubos de ponta e bolsa será feito de jusante para montante, com as bolsas voltadas para o 

ponto mais alto. 

As tubulações passarão a distância convenientes de quaisquer baldrames ou fundações. A junta na ligação 

de tubulação deverá ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade. 
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Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão ser utilizadas conexões com bucha de 

latão rosqueada e fundida diretamente na peça. 

Antes do início de qualquer tipo de revestimento as instalações hidráulicas que vierem ficar embutidas nas 

alvenarias ou concretos deverão ser testadas. 

Água fria: - As canalizações de água fria não poderão ser assentadas em valas de canalização de esgoto 

Esgoto: - A declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, evitando depressões que 

possam formar depósitos no interior das canalizações. 

Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a 

possibilidade de contaminação de água potável. 

Os tubos de queda deverão ser verticais com uma única prumada, se houver necessidade de mudança de 

prumada, deverá ser feito com conexões de raio longo. 

As caixas de gordura, deverão ter paredes lisas, a tampa removível e o fundo uma declividade mínima de 

10%. 

Ventilação: - A canalização de ventilação deverá ser instalada de forma que não tenha acesso a ela qualquer 

despejo de esgoto, e sua extremidade no mínimo 40cm sobre os telhados e encimada por te. 

 

INSTALAÇÕES E APARELHOS: 

Aparelhos sanitários: - A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grês 

banco ( grés porcelânico ) 

O material cerâmico ou louça deverá satisfazer as Normas EB-44 e ao MB111/ABNT. 

As peças serão bem cozidas, sem deformações e fendas, duras, sonoras, resistentes e impermeáveis. O 

esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos. 

Metais e acessórios: - Os artigos de metal para equipamento sanitário serão de perfeita fabricação, 

esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou 

usinagem; as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às suas bases, não sendo tolerado qualquer empeno, 

vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. 

O acabamento dos metais será perfeito, não se admitindo qualquer defeito na película de recobrimento, 

especialmente falta de aderência com a superfície de base. 

 

MUROS E GRADIS: 
O muro de divisa terá altura de 2,00 metros, serão executados com bloco cerâmico de 11,5 x 14,0 x 24,0 ou 

similar, assentados com argamassa mista no traço 1:2:8 sobre vigas baldrames apoiadas em brocas de 20cm de 

diâmetro e profundidade mínima de 2,0m a cada 2,5m. No respaldo do alicerce deverá ser feito uma argamassa 

impermeável pintada com material betuminoso. Pilares a cada 2,5m e todo o muro revestido com chapisco e reboco 

internamente e chapisco de peneira externamente. 

Gradis:A divisa de frente da construção deverá receber uma grade metálica com altura de 2,0m e portão de 

acesso para pedestre e no acesso de veículo portão de correr. A grade será construída de perfis tubular do tipo 

metalon com as extremidades tampadas. 

 

PINTURA: 

A superfície na qual será aplicada a pintura deverá ser limpa e isenta de poeira ou partículas soltas, 

eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo, deverão ser removidas. 

Paredes e tetos internos: - Todas as paredes e tetos internos indicadas no projeto deverão ser pintadas com 

no mínimo três demãos de latéx PVA, sobre massa corrida previamente lixada e limpa e com uma demão de selador. 

Paredes externas: - As pares externas serão pintadas com no mínimo três demãos de tinta látex acrílica 

sobre base preparada com textura acrílica na cor conforme projeto. 

Esquadrias de madeira: - As esquadrias de madeira serão pintadas a cor, com tinta esmalte a base de água.  

As superfícies serão lixadas e aplicado uma demão de selador para madeira. 

Esquadrias metálicas: - As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte a base de solvente sobre 

fundo antiferruginoso. 

OBS: 

• Não pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco e curado. 

• Não aplicar massa corrida PVA em superfícies externas. 

• Não utilizar massa corrida diluída com água como se fosse uma tinta de fundo. 

 



Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná 

Fone (44) 3649-7800   CEP 85950-000       CNPJ: 76.208.487/0001-64 

                                Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br 

 

41 

TOMADA DE PREÇOS 019/2022 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

LIMPEZA:Todas as superfícies aparentes (pavimentações, revestimentos, cimentados, azulejos, 

cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários, etc.…), deverão ser limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de 

modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem do piso deverá ser feita com sabão neutro perfeitamente isento de álcalis e ácidos. 

Deverá haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das 

superfícies, sobretudo com concretos aparentes. 

Todas as manchas de salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidas dando-se especial atenção a 

perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que também deverão ser lubrificadas nas 

partes móveis. 

Deverá ser procedida cuidadosa verificação para observar as perfeitas condições de funcionamento e 

segurança de todas as instalações de água, esgotamento, águas pluvial, elétrica, aparelhos sanitários etc. 

Todos os entulhos da obra deverão ser retirados. 

 

Palotina, 17 de Maio de 2022. 

____________________________ 

Tiago Henrique Riedi - Arquiteto  

Projeto Arquitetônico e Memorial 

CAU: A71194-2 

 

____________________________     

Paulo Delai Locatelli – Eng. Civil 

Projeto Elétrico e Estrutural 

CREA-PR: 136179/D 

 

____________________________     

Mateus Antonio de Jesus – Eng. Civil 

Projeto Hidrosanitário 

CREA-PR: 167535/D 

 

____________________________     

Luís Odone Fillipin – Eng. Civil 

Orçamento e Cronograma 

CREA-PR: 107297/D 

 

 
 


