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OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 

 

 

DA DATA E LOCAL DE ABERTURA DO CERTAME 

Data de Abertura: 16/11/2022 

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 

16/11/2022, 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA PONTOS DE 

ONIBUS “MODULOS DE PARADA DE ÔNIBUS”, INSTALADOS, DESTINADOS A ATENDER AS 

NECESSIDADES FUTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS 

PÚBLICAS, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS,  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 – Concorrência Pública.  

1.1.1.1 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 

1.1.2 - TIPO DE LICITAÇÃO - Menor Preço. 

1.1.3 - JULGAMENTO – Global. 

 1.1.4 – VALOR –  R$ 1.326.950,00. 

 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 16/11/2022, 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 16/11/2022, 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE 

PASSAGEIROS PARA PONTOS DE ONIBUS “MODULOS DE PARADA DE ÔNIBUS”, 

INSTALADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS 

LEGAIS.  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 – 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-financeiro e especificações e demais documentos que compõem o edital da 

presente licitação, sob pena de sofrer as sanções legais e contratuais cabíveis. 

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
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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 16/11/2022, 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: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022 

 ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO  

PROPONETE: __________ (nome da empresa) 

 CNPJ: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2022 
 

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 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. 
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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 ao quadro Funcional do  Município de Palotina; 

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

6.9 – Anexo IX – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 

6.9  Anexo X – Minuta de contrato; 

6.10 Anexo XI – Formulário para Contrato; 

6.11 Anexo XII – 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 

07.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Todos os licitanes, deverão comprovar, a qualificação técnica, por meio 

da apresentação dos documentos que seguem: 

a)  Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) 

e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou C.F.T (Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais) para atender a especificação do bem, em pela validade; 

b)  Comprovação da capacitação técnica-profissional, mediante apresentação de vínculo com profissional 

habilitado com registro no conselho de classe da entidade competente, a fim de atender a especificação do 

bem, em pelna validade - 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; 

4 – Declaração de Contratação Futura do Profissional detentor do Atestado apresentado em sessão, 

desde que esta esteja acompanhada de declaração emitida pelo mesmo dando anuência ao mesmo. 

c)  Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove a execução de obra ou seviço pertinente compatível com o objeto. Comprovação de execução 

de estrutura metálica qualquer tipo.    
 

07.2 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 apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo IV. 

e) declaração de inexistência de empregados menores, de acordo com o modelo constante no Anexo VI.  

f) declaração de não vinculo com o quadro funcional do município de Palotina. 

Parágrafo Único: 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.  
 

07.3 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, 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; 
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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 ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, consiste na apresentação de: 

- 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) 
 

07.4 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) 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. 

e) Os Micro Empreendedores Individuais (MEI) devem apresentar declaração na qual afirme que 

são isentos de escrituração contábil. 

f) As empresas que no exercício anterior eram Micro Empreendedores Individuais e por algum 

motivo se desenquadraram desse regime, devem comprovar a sua condição e apresentar declaração 

justificando a ausência dos itens exigidos na clausula 14.4 item “a”, devido a ausência de 

necessidade de escrituração contábil no exercício anterior. 

 

07.5 A não apresentação de documentos constantes nesta cláusula, implicará na desabilitação da empresa 

licitante. 
 

07.6. Lei Microempresa e empresas de pequeno porte: 

07.6.1 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.  

07.6.2 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; 

7.6.2.1 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 da Ata de Registro de Preços, 

ou revogar a licitação. 

7.6.2.2 Para efeito de aplicação das prerrogativas previstas às micro empresas e empresas 

de pequeno porte será utilizado o seguinte conceito: 

7.6.2.2.1 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 
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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. 
 

07.7 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 não superior a 60 (sessenta) dias do recebimento dos envelopes. 

07.8 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.  

07.9 Não serão autenticados documentos na sessão de licitação. 

07.10 As empresas licitantes deverão seguir todas as Regras e exigências estabelecidas Neste 

Edital e seus anexos, inclusive o Termo de Referência. 
 

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; 

- 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 A licitante deverá fornecer Planilha de Composição de Custos Unitários com base neste 

Edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de 

quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das 

obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. Durante a execução dos serviços a 

contratada não poderá alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões de serviços no seu 

Orçamento Detalhado para justificar aditivos contratuais. 

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

da proposta da empresa. 
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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 da Ata de Registro de Preços. 

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

quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, poderá ser convocada 

outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos 

habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas 

previstas em Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 
 

11- PREÇO MÁXIMO 

11.1 – O preço máximo a ser pago pelo Município de Palotina será de: R$ 1.326.950,00 (Um milhão 

trezentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais). 

11.1.1 O Lote 01 compreende aos seguintes itens: 

Item Código Descrição Unid 
Qtd

e 

Valor Máx. 

Unit. 

Valor Máx. 

Total. 

1 76163 

ABRIGO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO INSTALADO COM TODAS 
AS DESPESAS INCLUSAS E CONFORME DESCRIÇÃO 

DETALHADA. 

UNID 25 53.078,00 1.326.950,00 

  Total  do lote     R$ 
1.326.950,00 

 

11.1.2 Descritivo Técnico do item: 

11.1.2.1 Abrigo para passageiros de ônibus tipo do aço considerar aço carbono ASTM A-36 para execução 

do serviço; Tipo de ligações: considerar que para toda ligação entre elementos será utilizado solda, excedo 

para a ligação da estrutura do ponto de ônibus com a fundação, que será feita através de chumbador, porca e 

placa de aço;  

Tipo de perfis utilizar perfis de chapa de aço dobrada e soldada (costura); Haverá necessidade de perfis com 

seção variável; Deve ser considerada a aplicação de uma camada de pintura de proteção contra corrosão e a 

camada de acabamento, conforme indicado em projeto arquitetônico; 

Banco: perfil longitudinal com seção variável – 5x5 até 13x5 cm #2,65 mm; Perfis transversais – 5x5 cm 

#2,65 mm; Perfis de apoios seção variável – 20x5 até 5x5 cm #2,65 mm; Barra circular de apoio de costas: 

Perfil tubular Ø14 cm #2,25 mm; Perfis de cobertura = Perfil do beiral - longitudinal 13x3 cm #2,00 mm; 

Perfis com seção variável - 10x5 até 6x5 cm #2,00 mm; Perfil de apoio da cobertura - 10x7 cm #3,75 mm; 
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Perfis dos pilares secundários / tirantes / apoio do vidro perfil retangular 6x5 cm #2,25 mm; Perfis dos 

pilares: perfil 15 x 15 cm #2,65 mm. Conforme memorial descritivo instalado com todas as despesas inclusas. 

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.  

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. 

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 da Ata de Registro de 

Preços. 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; 
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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 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 Concorrência Pública; 

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 Dos atos da Administração ou da Comissão, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, 

caberão: 

I) Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata 

nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) rescisão da Ata de Registro de Preços, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei no 

8.666/93; 

e) aplicação das sanções de advertência, suspensão temporária ou multa; 

II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou da Ata de Registro de Preços, de que não caiba recurso hierárquico; 

III) Pedido de reconsideração de decisão da Contratante, no caso de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

intimação do ato. 

IV) O recurso previsto nas alíneas "a" e "b", do inciso I, do subitem 9.1 terá efeito suspensivo e 

será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes às razões de interesse público, 

atribuir eficácia suspensiva aos recursos previstos nas demais alíneas do mencionado subitem. 

V) Os recursos interpostos contra os atos praticados pela Comissão deverão ser dirigidos à 

autoridade contratante, por intermédio do Presidente da Comissão, o qual poderá reconsiderar 

sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los 

devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 

05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.; 

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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da 

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

para assinar a Ata de Registro de Preços em até 07 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 a Ata de Registro de Preços 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. 

 

15- CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO 

15.1 A execução da obra dar-se-á no local indicado, em até  60 (sessenta) dias após a liberação da 

ordem de serviço e a vigência da Ata será  de 12 (doze) meses após a publicação da Ata de 

Registro de Preços. 
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 da Ata de Registro de Preços. 

15.4 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços o Município de Palotina poderá, 

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

15.5 Considerando os dois Trechos como complementares a execução do primeiro trecho é condição 

para continuidade do segundo trecho conforme projetos anexos e memoriais. 
 

16 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

16.1 O preço registrado será fixo e irreajustável durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços, conforme consta da proposta de preço da licitante vencedora, o qual incluirá todas as 

despesas necessárias à sua perfeita conclusão, ajustado. 

16.1.1 Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as 

despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer 

despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que 

incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na 

execução da mesma. 

16.1.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou 

para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea 

“d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações 

supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 

configurem área econômica extraordinária e extracontratual. 

16.2 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito 

suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de 

Preços manter os prazos para prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades 

dispostas no item. 
 

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, entrega da ART de Instalação e medição executada pelo fiscal de execução 

da Ata de Registro de Preços. 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. 
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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: 02.008.15.451.0013.3002.44.90.51.00.00 - Obras e instalações.  

Fonte: 000.01.07.00.00  

 

18. DA RESCISÃO  

18.1. A Ata de Registro de Preços a ser celebrada poderá ser rescindida:  

I - Administrativamente, nos seguintes casos:  

a) Não cumprimento de cláusulas, 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 da Ata de Registro de Preços; 

l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 

referente aa Ata de Registro de Preços;  

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

de Registro de Preços 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 seja normalizada a situação;  

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

em razão da execução do objeto da Ata de Registro de Preços, 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;  
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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 da Ata de Registro de Preços.  

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 da Ata de Registro de Preços 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 da Ata de Registro de Preços, 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 da Ata de Registro de Preços, 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 da Ata de Registro de Preços 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.  

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. 

 

18. DO REGISTRO DE PREÇOS 

a. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por meio da Ata de 

Registro de Preços, conforme minuta constante do Anexo VIII deste Edital, celebrado 

entre a Administração, doravante denominada Município, e a licitante vencedora, 

doravante denominada Promitente Fornecedora, que observará os termos da Lei no 

8.666/93, deste Editale demais normas pertinentes. 

b. A licitante vencedora terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, contados da devida 

convocação, para celebrar a referida Ata, da qual farão parte o Edital, incluídos os seus 

Anexos, e as respectivas propostas. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o 

disposto na alínea “e”, do inciso II, do subitem 18.1. 

c. Se a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, 

éfacultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação para o objeto desta licitação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no subitem 15.2. 
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d. A Ata de Registro de Preços resultante da presente licitação só terá validade depois de 

publicada, por extrato, no Diário Oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo 

único do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

e. A publicação resumida da Ata de Registro de Preços, ou de seus eventuais aditamentos, 

será providenciada e custeada pela Administração, mediante remessa à Imprensa Oficial 

do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da mencionada 

remessa. 

f.  A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de 

Preços, as mesmas condições de habilitação apresentadas durante o certame. 

 

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 - 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. 

20.2 - 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. 

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

transcurso da sessão para que conste em ata. 

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

5 (cinco) dias úteis para faze-lo. 

20.5 - 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. 

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

interessados. 

20.7 - 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. 

20.8 -  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 . 

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

legislação pertinente; 

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

Edital; 

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

o de Palotina/PR;  

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

autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

    

 

Palotina, 26 de Setembro 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 Concorrência Pública nº 005/2022 
 

 

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  76163 

ABRIGO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO INSTALADO COM TODAS 
AS DESPESAS INCLUSAS E CONFORME DESCRIÇÃO 

DETALHADA. UNID 25 

  

  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. 
 

  

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

execução do objeto do convite. 
 

 

 

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

Email oficial para contato______________________________. 
 

      

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 Concorrência Pública nº 005/2022 

 

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 Concorrência Pública nº 005/2022 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

   O representante da empresa ______________, Sr. ______________, com 

plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital de Concorrência Pública nº 005/2022 

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 fase de habilitação 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 

 

 

 

 ____________________, 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 Concorrência Pública nº 005/2022 

  

Prezados Senhores, 

  

  

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

modalidade de Concorrência Pública nº 005/2022, 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 
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ANEXO VI  - MODELO ATESTADO DE VISITA 

 

 

ATESTADO DE VISITA  

 

 

  

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N.º 005/2022 

 

 

   

          Declaramos que o Engenheiro ___________________________________ 

________________, CREA Nº _____________________________ da proponente 

_________________________________________________________, devidamente credenciado, 

visitou o local da execução da obra _______________________________________ da Concorrência 

Pública 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. 

 

 

Local e data. 

 

 

_______________________________ 

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 à Concorrência Publica 005/2022. 

 

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 - MODELO DE DECLARAÇÃO FATOS IMPEDITIVOS   

 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data cumpre os requisitos de habilitação e que 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

Local, _____ de _________________ de 2022 

 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Nº XXX/2022 

 

Aos (xxxxxxxx) dias de xxxxxxxxx, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir 

Pedron, 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº 6.260/2007 

e em face da classificação das propostas apresentadas na CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SISTEMA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, com abertura em XX de XXXX de XXXX e homologação em XX de 

XXXX de XXXX, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 

76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, XXX, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº XXX, cadastrado no CPF nº XXX, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela 

Empresa XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXX, 

Inscrição Estadual nº XXXXXXXX, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº XXXXXX, estabelecida à Rua 

XXXXXX, nº XXXX, Bairro XXXX, na Cidade de XXXX, Estado de XXXX, CEP XXXXX , Fone: 

XXXXXXXXXX, email: XXXX, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXX, portador da cédula de 

identidade RG nº XXXXXXXXx e CPF nº XXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXX, nº 

XXX, Bairro XXXX, na cidade de XXXX, Estado de XXXX, doravante denominado DETENTORA: 
 

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 CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 005/2022 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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

2.1 O presente contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA 

AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA PONTOS DE ONIBUS “MODULOS DE 

PARADA DE ÔNIBUS”, INSTALADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, DENTRO DAS NORMAS 

E EXIGÊNCIAS LEGAIS. 

2.1.2 As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo 

com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o 

Município à aquisição total. 

2.1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros 

meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, 

assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

2.1.4 Fazem parte integrante desta ata de registro de preços como se nela estivesse transcrito, as 

condições e exigências de contratação estabelecidas no Anexo XIII - Termo de Referência e no Edital da 

Concorrência Pública nº 005/2022 e seus anexos. 

 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 76163 

ABRIGO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO INSTALADO COM TODAS 

AS DESPESAS INCLUSAS E CONFORME DESCRIÇÃO 
DETALHADA. 

UNID 25 

  

  Total  do lote      

2.2.1 Descrição detalhada de cada item:  

2.2.1.1 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA: 
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a) Tipo do aço considerar aço carbono ASTM A-36 para execução do serviço. 

b) Tipo de ligações considerar que todo o serviço de ligação entre elementos será utilizado solda, 

excedo para a ligação da estrutura do ponto de ônibus com a fundação, que será feita através de 

chumbador e porca. 

c) Tipo de perfis utilizar perfis de chapa de aço dobrada e soldada (costura); Haverá necessidade de 

perfis com seção variável. 

d) Deve ser considerada a aplicação de uma camada de pintura de proteção contra corrosão e a 

camada de acabamento, conforme indicado em projeto arquitetônico. 

2.2.1.2 - INDICAÇÃO DE PERFIS PARA OS ELEMENTOS QUE COMPOEM A ESTRUTURA: 

a) Banco perfil longitudinal com seção variável – 5x5 até 13x5 cm #2,65 mm; Perfis transversais – 

5x5 cm #2,65 mm; Perfis de apoios com seção variável – 20x5 até 5x5 cm #2,65 mm. 

b) Barra circular de apoio de costas:  Perfil tubular Ø14 cm #2,25 mm. 

c) Perfis de cobertura = Perfil do beiral - longitudinal 13x3 cm #2,00 mm; Perfis com seção variável 

- 10x5 até 6x5 cm #2,00 mm; Perfil de apoio da cobertura - 10x7 cm #3,75 mm. 

d) Perfis dos pilares secundários / tirantes / apoio do vidro perfil retangular 6x5 cm #2,25 mm. 

e) Perfis dos pilares perfil 15 x 15 cm #2,65 mm. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação, 

conforme termos do Artigo 6º do  Decreto Municipal nº. 6.260/2007. 

3.2 A DETENTORA deverá executar os serviços no local determinado no projeto, no prazo de até 60 

(sessenta) dias,  após a emissão da Autorização de inicio de cada item considerado como obra, 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A DETENTORA 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 DETENTORA deverá manter as entregas de cada etapa da Ata de 

Registro de Preços, estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, estando sujeita às 

penalidades, incidente no percentual não realizado de cada etapa da Ata de Registro de Preços, 

conforme na CLÁUSULA 19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 

4.1 A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: 

Fiscal de Contrato: Paulo Roberto Delai Locatelli / Enhenheiro Civil / CPF: 071.472.179-42 

Suplente: Denilson Busatta / Fiscal de Obras / CPF: 904.222.799-00 

Gestor de Contrato: Eduardo Marcelo Gris / Auxiliar Administrativo / CPF: 035.868.489-78 

Suplente: Vanessa Dionara Scher / Desenhista / CPF: 059.068.339-00 

4.2 A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria 

Requisitante. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO COM 

EMISSÃO DA ART. As regras para recebimento definitivo seguem as condições mencionadas no item 05 do 

Termo de Referencia. 

5.2 O pagamento será proporcional aos materiais entregues, conforme solicitado.  

5.3 O pagamento será efetuado em até 10 (DEZ) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO. As regras para 

recebimento definitivo seguem as condições mencionadas no item 05 do Termo de Referencia, mediante 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, sendo efetuada a retenção de tributos e 

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

5.4 Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado. 

5.5 O Município de Palotina poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela empresa vencedora. 

5.6 No caso de a execução do objeto desta licitação não estar de acordo com as especificações e demais 

exigências fixadas no Termo de Referência, o Município de Palotina fica desde já autorizado a reter o pagamento 

em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à 

empresa vencedora as multas previstas. 
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5.7 Na impossibilidade de serem refeitas as entregas rejeitadas, ou na hipótese de elas não serem entregues, o 

valor respectivo será descontado da importância devida à empresa vencedora, sem prejuízo das demais medidas 

cabíveis. 

5.8 A nota fiscal deverá vir acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;  

b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

5.9 Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora 

ou, por meio de ordem bancária, em 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. 

5.10 Caso a DETENTORA 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. 

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

DETENTORA, 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. 

5.12 Para as empresas sediadas no Município de Palotina, será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 

5.13 Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra 

em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

dotação(ões) orçamentária(s):  
6.2 A Dotação orçamentária será: 02.008.15.451.0013.3002.44.90.51 - Obras e instalações. 

Fonte: 000.01.07.00.00.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1 Constituem direitos do MUNICÍPIO receber o objeto desta Ata de Registro de Preços nas 

condições avençadas e da DETENTORA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

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

formalidades legais; 

 Dar à DETENTORA as condições necessárias à regular execução da Ata de Registro de 

Preços; 

 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 da Ata de 

Registro de Preços, que lhe sejam solicitadas; 

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

 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução da OBRA com vistas ao seu 

perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e comunicando à DETENTORA as ocorrências de quaisquer fatos 

que exijam medidas corretivas por parte desta; 

 Notificar extra-judicialmente a DETENTORA quando detectadas irregularidades na execução 

da Ata de Registro de Preços. 
 

 PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da DETENTORA: 

 Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços 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; 
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 Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução da Ata de Registro de Preços, 

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 do MUNICÍPIO; 

 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 ao MUNICÍPIO ou à terceiros, 

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

 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços, bem 

como pelo risco de perdas ou extravios, até o efetivo recebimento da obra pelo MUNICÍPIO; 

 Será vedada à Contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar a Ata de 

Registro de Preços firmado com a Prefeitura de Palotina para qualquer operação financeira, 

sem a prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO; 

 Comunicar por escrito eventual atraso ou dificuldades verificadas no cumprimento da Ata de 

Registro de Preços, apresentando as razões justificadoras, as quais serão objeto de apreciação 

pelo MUNICÍPIO; 

 A DETENTORA 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. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da 

MUNICÍPIO, designado pela Secretaria Requisitante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução da Ata de Registro de Preços e de tudo dará ciência à Administração 

Municipal, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2 Sendo que para este contrato foram designados os servidores que seguem: 
Fiscal de Contrato: Paulo Roberto Delai Locatelli / Enhenheiro Civil / CPF: 071.472.179-42 

Suplente: Denilson Busatta / Fiscal de Obras / CPF: 904.222.799-00 

Gestor de Contrato: Eduardo Marcelo Gris / Auxiliar Administrativo / CPF: 035.868.489-78 

Suplente: Vanessa Dionara Scher / Desenhista / CPF: 059.068.339-00 
 

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

responsabilidade da DETENTORA, 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 do MUNICÍPIO ou de 

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

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

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

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

desobedecerem aos projetos c/ou especificações. 
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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 NONA – DA VIGÊNCIA 

9.1 O período de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de 

publicação desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, a licitante 

que:  

a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa ou, 

ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Termo/Edital/Ata/Contrato;  

b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no 

Termo/Edital/Ata/Contrato;  

c) Recusar-se ou deixar de responder diligência solicitada durante a análise da proposta ou da documentação de 

habilitação;  

d) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução da Ata de Registro Preços; 

e) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata/celebrar o contrato no prazo 

previsto; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de até 06 (seis) meses. 

10.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços resultante deste Processo Licitatório, poderão ser 

aplicadas as seguintes penas:  

a) Advertência, no caso de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;  

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total da 

Ata de Registro de Preços;  

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por 

motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias deixar de atender totalmente à Autorização de 

Fornecimento ou à ordem de serviço;  

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por 

motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias atender parcialmente à Autorização de 

Fornecimento ou à ordem de serviço.  

10.3 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura da 

Ata de Registro de Preços/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado; 

b) Recusar-se ou deixar de assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade da sua proposta;  

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Prefeitura Municipal pelo prazo 

de 01 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta. 

10.4 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados;  

b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;  

c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta, salvo 

se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e aprovado pela 

autoridade competente, ou no Contrato, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo fixado;  

d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no 

instrumento convocatório;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Municipalidade pelo prazo de 02 

(dois) a 03 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro 

de Preços ou ao valor total do empenho 

10.5 A licitante que:   

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Edital da Concorrência Pública 005/2022; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 04 

(quatro) anos.  

b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade;  

Pena: impedimento de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

10.6 A licitante que:  
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a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Presidente da Comissão de 

Licitação ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores 

envolvidos na realização do certame;  

b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação;  

c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido 

pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido 

mediante negociação;  

d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de 

impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e 

posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de 03 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado do (s) 

item (ns) em disputa. 

10.7 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo:  

a) Praticando atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao 

valor do empenho ou Contrato;  

b) Participando, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada 

anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou 

endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao 

valor do empenho ou Contrato;  

10.8 A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo 

administrativo:  

a) o dano causado à Administração;  

b) o caráter educativo da pena;  

c) a reincidência como maus antecedentes;  

d) a proporcionalidade.  

10.9 O licitante que cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, 

falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a pena de impedimento de 

licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

10.10 Será assegurado ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa;  

10.11 A aplicação de uma das penalidades previstas no Termo/Edital/Ata/Contrato não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras cumulativamente;  

10.12 As penalidades de Impedimento de Licitar e Inidoneidade serão registradas no Sistema de Impedidos de Licitar 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo das multas previstas Termo/Edital/Ata/Contrato e em demais 

cominações legais;  

10.13 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.  
 

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

da data do recebimento da comunicação enviada pelo MUNICÍPIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no 

MUNICÍPIO em relação à DETENTORA. 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 do MUNICÍPIO, 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 DETENTORA o 

contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

11.1 A troca eventual de documentos e cartas entre a DETENTORA e o MUNICÍPIO, será feita 

através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos 

ou cartas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1 A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão da Ata de Registro de Preços: 

 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 A lentidão do seu cumprimento, levando o MUNICÍPIO 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 ao MUNICÍPIO; 

 A fraude na execução da Ata de Registro de Preços, 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 DETENTORA com outrem, a 

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

admitidas nesta Ata de Registro de Preços; 

 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 DETENTORA; 

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

prejudique a execução da Ata de Registro de Preços; 

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

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao 

MUNICÍPIO e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata de Registro de 

Preços; 

 A supressão, por parte do MUNICÍPIO, de compras, acarretando modificação do valor inicial 

da Ata de Registro de Preços além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as PARTES, nos termos do inciso II, 

§ 2º do art. 65 da referida Lei; 

 A suspensão de sua execução, por ordem escrita do MUNICÍPIO, 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 

DETENTORA. 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 pelo MUNICÍPIO decorrentes 

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

ordem interna ou guerra, assegurado a DETENTORA 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 da Ata de Registro de Preços; e 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá ser: 

 Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, 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 o MUNICÍPIO; e 

 Judicial, nos termos da legislação. 
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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 DETENTORA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) pagamentos devidos pela execução da Ata de Registro de Preços até a data da rescisão. 
 

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

retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços, até o limite dos prejuízos causados ao 

MUNICÍPIO, 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 

pelo MUNICÍPIO, 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;  

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 da Ata de Registro de Preços;  

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 a Ata de Registro de Preços 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 da Ata de Registro de Preços e todos os documentos, contas e 

registros relacionados à licitação e à execução da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1 O MUNICÍPIO publicará na imprensa oficial do município, o extrato desta Ata de Registro de 

Preços, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura. 
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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 XI - FORMULARIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

(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 da Ata de Registro de Preços.  

 

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 da Ata de Registro de Preços, (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 XII - TERMO DE REFERÊNCIA 
´ 

01. OBJETO 

1.1 O presente termo tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA 

AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA PONTOS DE ONIBUS “MODULOS DE 

PARADA DE ÔNIBUS”, INSTALADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, DENTRO DAS NORMAS 

E EXIGÊNCIAS LEGAIS, desta municipialidade, conforme especificações técnicas contidas neste termo 

referencial. 
 

02. MOTIVAÇÃO 

2.1 Em busca de atender a demanada existente com eficiência e celeridade, a pretendida aquisição se faz 

necessária nesta municipialidade, assegurando aos usuários do transporte público municipal, proteção contra 

intempéries, fornecendo informações e conforto. 

___________________________________ 

Gelson Luiz Barazetti 

Secretário Municipal de Transportes e Obras Públicas 
 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

3.1 Os bens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 

8.666/93, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no 

mercado. A contratação visa, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta que garanta a boa 

qualidade dos produtos ofertados a custos reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais;  

3.2 A modalidade de licitação para contratação será a Concorrência Pública no SISTEMA REGISTRO DE 

PREÇOS, no tipo menor preço por lote; 

3.3 Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a Administração não fica obrigada a adquirir todo o 

quantitativo de itens licitados. 

___________________________________ 

 Sidnei Ferreira Fernandes 

Coord. do Dep. de Licitações e Compras. 
 

04. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 Os produtos devem atender as especificações de qualidade existente no mercado e deverão ser entregues na 

sede da Secretaria Requisitante, ou em locais definidos pelo fiscal de contrato de cada secretaria. 

4.2 Seguem abaixo as listas de itens, com seus respectivos quantitativos: 
 

Item Código Descrição Unidade Qtde 

1 76163 
ABRIGO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 

INSTALADO COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS E CONFORME DESCRIÇÃO 

DETALHADA. 
UNIDADE 25 

 

4.2.1 Descrição detalhada de cada item:  

4.2.1.1 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA: 
a) Tipo do aço considerar aço carbono ASTM A-36 para execução do serviço. 

b) Tipo de ligações considerar que todo o serviço de ligação entre elementos será utilizado solda, 

excedo para a ligação da estrutura do ponto de ônibus com a fundação, que será feita através de 

chumbador e porca. 

c) Tipo de perfis utilizar perfis de chapa de aço dobrada e soldada (costura); Haverá necessidade de 

perfis com seção variável. 

d) Deve ser considerada a aplicação de uma camada de pintura de proteção contra corrosão e a 

camada de acabamento, conforme indicado em projeto arquitetônico. 

 

4.2.1.2 - INDICAÇÃO DE PERFIS PARA OS ELEMENTOS QUE COMPOEM A ESTRUTURA: 

a) Banco perfil longitudinal com seção variável – 5x5 até 13x5 cm #2,65 mm; Perfis transversais – 

5x5 cm #2,65 mm; Perfis de apoios com seção variável – 20x5 até 5x5 cm #2,65 mm. 

b) Barra circular de apoio de costas:  Perfil tubular Ø14 cm #2,25 mm. 
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c) Perfis de cobertura = Perfil do beiral - longitudinal 13x3 cm #2,00 mm; Perfis com seção variável 

- 10x5 até 6x5 cm #2,00 mm; Perfil de apoio da cobertura - 10x7 cm #3,75 mm. 

d) Perfis dos pilares secundários / tirantes / apoio do vidro perfil retangular 6x5 cm #2,25 mm. 

e) Perfis dos pilares perfil 15 x 15 cm #2,65 mm. 
 

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.  

5.1 O prazo para a entrega dos produtos será de no MÁXIMO 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da 

solicitação dos mesmos mediante solicitação enviada por e-mail ou entregue em mãos, contendo a descrição do 

material solicitado, bem como as quantidades necessárias.  

5.1.1 Por se tratar de Registro de Preços por item, e a Administração pública municipal não possuir uma 

central de compras, a secretaria requisitante irá solicitar cada unidade conforme a sua necessidade e nesta 

irá informar o local onde o mesmo deverá ser instalado. 

5.1.2 O item deverá ser entregue instalado, e todas as despesas com a instalação dos itens são por conta da 

empresa declarada vencedora do certame. Lembrando que desde a confecção até a instalação a empresa 

deverá seguir as exigências legais para o referido item, bem como instruções normativas do INMETRO. 

5.1.3 Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega no prazo estipulado, a 

mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que 

isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração 

Municipal. 

5.2 CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.2.1 O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela 

secretaria requisitante, para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste 

termo de referência. 

5.2.2 No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente 

ao fornecimento. 

5.2.3 O recebimento definitivo se dará em até 5 (cinco) dias após o recebimento provisório, após 

verificação de que os produtos foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste 

Termo de Referência. 

5.2.4 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto licitado foi entregue em desacordo com 

a proposta, com defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompleto, o fornecedor será 

notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, 

até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos 

prazos. 

5.2.5 A licitante após concluir a instalação do abrigo para passageiros de ponto de ônibus deverá expedir 

ART de conclusão do projeto.  Após a emissão da ART e fornecer nota fiscal dos serviços prestado. 
 

05. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O objeto a ser licitado será para uso da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, mediante as 

seguintes rubricas orçamentárias: 

Dotação Orçamentária: Conforme anexo. 

Assinatura Coordenação de Planejamento: 

______________________________________________________________________________. 

Nome/Cargo: Ricardo Luis Fiabani / Contador / CPF: 026.585.629-93 

 
 

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

______________________________________ 

Felipe Zago 

Secretário de Finanças 
 

07. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Os objetos licitados serão adquiridos de acordo com a necessidade da Secretaria requisitante, durante o 

período de 12 (doze) meses, correspondentes a validade da Ata de Registro de preço. 

 
 

09. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO 

9.1 A licitante vencedora após concluir a instalação do abrigo de  passageiros de ônibus deverá expedir ART de 

execução.  Após a emissão da ART, fornecer a nota fiscal dos serviços prestado.  

9.2. A licitante vencedora que não emitir ART no prazo legal conforme estipulado acima não estará cumprindo 

com a Ata de Registro de Preços e sofrerá a aplicação das penalidades previstas no item 20.2 e subitens seguintes 

deste termo. 
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9.3 Na hipótese de erro na emissão da Nota Fiscal, será solicitado a retificação da mesma, e o pagamento 

somente será efetuado após a emissão de documento corrigido, sem ônus para o Município.  
 

10. INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO 

10.1 A Secretaria de Transportes e Obras Públicas define como fiscais e gestores para a ata proveniente desta 

licitação:   
 

01 – Secretaria Municipal de Obras e Transportes Públicos: 

________________________________________________________________________ 

Fiscal de Contrato: Paulo Roberto Delai Locatelli / Enhenheiro Civil / CPF: 071.472.179-42 

________________________________________________________________________ 

Suplente: Denilson Busatta / Fiscal de Obras / CPF: 904.222.799-00 

________________________________________________________________________ 

Gestor de Contrato: Eduardo Marcelo Gris / Auxiliar Administrativo / CPF: 035.868.489-78 

________________________________________________________________________ 

Suplente: Vanessa Dionara Scher / Desenhista / CPF: 059.068.339-00 
 

 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO LICITADO 

COM EMISSÃO DA ART, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. 

Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a 

legislação vigente. 

11.2 A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que 

cumpre as seguintes exigências, cumulativamente: 

 - Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 

 - Certidão de regularidade com o FGTS; 

 - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do objeto desta licitação; 

12.2 Solicitar o objeto licitado através de Solicitação de Despesa e encaminhar para a empresa por email ou 

entregue pessoalmente;  

12.3 Receber e conferir os equipamentos solicitados;  

12.4 Controlar o recebimento e instalação do objeto licitado;  

12.5 Conferir e atestar a nota fiscal (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para pagamento; 

12.6 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; 

12.7 Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções; 

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

12.9 Aplicar se necessário as sanções, conforme previsto no Edital/Contrato. 
 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Entregar os equipamentos licitado, definido neste Termo de Referencia 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 suporte técnico conforme estabelecido neste Termo de Referência; 

13.4 Entregar e instalar o equipamento objeto desta licitação em conformidade com as especificações 

estabelecidas no instrumento convocatório, em quantidade e qualidade, 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 do objeto licitado; 

13.7 Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas o equipamento caso seja constatado no 

recebimento provisório que o mesmo não atende as especificações deste termo de referencia ou que forem 

detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade. 

13.8 A empresa vencedora desta licitação deve ser prioritariamente a mesma que irá fornecer as manutenções 

(dentro da garantia), não podendo subcontratar outra empresa para prestar esses serviços.  
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14. HABILITAÇÃO 

14.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Todos os licitanes, credenciados ou não no CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES, deverão 

comprovar, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem: 

a)  Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) 

e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou C.F.T (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) 

para atender a especificação do bem, em pela validade; 

b)  Comprovação da capacitação técnica-profissional, mediante apresentação de vínculo com profissional 

habilitado com registro no conselho de classe da entidade competente, a fim de atender a especificação do 

bem, em pelna validade - 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; 

4 – Declaração de Contratação Futura do Profissional detentor do Atestado apresentado em sessão, 

desde que esta esteja acompanhada de declaração emitida pelo mesmo dando anuência ao mesmo. 

c)  Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove a execução de obra ou seviço pertinente compatível com o objeto. Comprovação de execução de 

estrutura metálica qualquer tipo.    
 

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 apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo IV. 

e) declaração de inexistência de empregados menores, de acordo com o modelo constante no Anexo VI.  

f) declaração de não vinculo com o quadro funcional do município de Palotina. 

Parágrafo Único: 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, 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 ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, consiste na apresentação de: 

- 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; 
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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) 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. 

e) Os Micro Empreendedores Individuais (MEI) devem apresentar declaração na qual afirme que são 

isentos de escrituração contábil. 

f) As empresas que no exercício anterior eram Micro Empreendedores Individuais e por algum motivo 

se desenquadraram desse regime, devem comprovar a sua condição e apresentar declaração 

justificando a ausência dos itens exigidos na clausula 14.4 item “a”, devido a ausência de necessidade 

de escrituração contábil no exercício anterior. 

14.5 A não apresentação de documentos constantes nesta cláusula, implicará na desabilitação da empresa 

licitante. 
 

15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15.1 O tipo de julgamento das propostas será a de menor preço por item.  

15.2 Junto ao envelope de proposta de preço, a empresa licitante deverá apresentar a especificação técnica 

do ITEM cotado, inclusive com a marca, fabricante, ano de fabricação e modelo, bem como catálogos 

técnicos ilustrativos (com fotos), que demonstrem que o mesmo atende as exigências do edital; 

 
 

16. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS QUANDO FOR O CASO. 

16.1 Não será necessário apresentação de amostras para os itens desta licitação. 
 

17. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO 

17.1 Como critério de identificação do quantitativo a ser licitado, foi realizado levantamento do quantitativo de 

acordo com a necessidade das secretarias. 
 

Responsável pela Análise de quantitativo: 

_____________________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Maurício de Souza / Secretário de Planejamento / CPF: 065.188.359-82 
 

18. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

18.1 Considerando as especificações e quantitativos estabelecidos para o objeto a ser licitado, informo para os 

devidos fins, que a Secretaria Municipal de Administração, através do servidor abaixo, realizou a pesquisa de 

preço dos objetos, as quais se encontram anexas ao processo, e optou pelo valor de R$ 1.326.950,000 (Um 

milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais), apurado através da escolha do preço 

médio, conforme Tabelas I e II, anexas ao final. 
 

Responsável pela Pesquisa de Mercado: 

__________________________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Maurício de Souza / Secretário de Planejamento / CPF: 065.188.359-82 

 

19. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

19.1 O valor máximo desta licitação é de R$ 1.326.950,000 (Um milhões, trezentos e vinte e seis mil, 

novecentos e cinquenta reais). 
19.2 Caso haja necessidade de reajuste ao valor de mercado para os itens licitados, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, a empresa vencedora deverá solicitar previamente o mesmo, mediante ofício de solicitação 

de reajuste, 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.  
 

20. MULTAS E SANÇÕES 

20.1 Levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, a licitante 

que:  
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a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa ou, 

ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Termo/Edital/Ata/Contrato;  

b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no 

Termo/Edital/Ata/Contrato;  

c) Não enviar amostra para análise, quando for o caso, se esta exigência estiver prevista no 

Termo/Edital/Ata/Contrato;  

d) Recusar-se ou deixar de responder diligência solicitada durante a análise da proposta ou da documentação de 

habilitação;  

e) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução da Ata de Registro de Preços; 

f) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata/celebrar a Ata de Registro de Preços 

no prazo previsto; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de até 06 (seis) meses. 

20.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços resultante deste Pregão, poderão ser aplicadas as 

seguintes penas:  

a) Advertência, no caso de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;  

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de inexecução total da 

Ata de Registro de Preços;  

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por 

motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias deixar de atender totalmente à Autorização de 

Fornecimento ou à ordem de serviço;  

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por 

motivo não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias atender parcialmente à Autorização de 

Fornecimento ou à ordem de serviço.  

20.3 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura da 

Ata de Registro de Preços/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado; 

b) Recusar-se ou deixar de assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade da sua proposta;  

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Prefeitura Municipal pelo prazo 

de 01 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta. 

20.4 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados;  

b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;  

c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta, salvo 

se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e aprovado pela 

autoridade competente, ou na Ata de Registro de Preços, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo 

fixado;  

d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no 

instrumento convocatório;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Municipalidade pelo prazo de 02 

(dois) a 03 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro 

de Preços ou ao valor total do empenho 

20.5 A licitante que:   

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 04 

(quatro) anos.  

b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade;  

Pena: impedimento de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

20.6 A licitante que:  

a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente ou 

membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores envolvidos 

na realização do certame;  

b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação;  

c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido 

pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido 

mediante negociação;  

d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de 

impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e 

posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação;  
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Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de 03 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado do (s) 

item (ns) em disputa. 

20.7 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo:  

a) Praticando atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao 

valor do empenho ou Contrato;  

b) Participando, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada 

anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou 

endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao 

valor do empenho ou Contrato;  

20.8 A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo 

administrativo:  

a) o dano causado à Administração;  

b) o caráter educativo da pena;  

c) a reincidência como maus antecedentes;  

d) a proporcionalidade.  

20.9 O licitante que cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, 

falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a pena de impedimento de 

licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

20.10 Será assegurado ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa;  

20.11 A aplicação de uma das penalidades previstas no Termo/Edital/Ata/Contrato não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras cumulativamente;  

20.12 As penalidades de Impedimento de Licitar e Inidoneidade serão registradas no Sistema de Impedidos de Licitar 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo das multas previstas Termo/Edital/Ata/Contrato e em demais 

cominações legais;  

20.13 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.  
 

21. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO  

21.1 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.  

21.1.1 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 da Ata de Registro de Preços;  

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.  

21.1 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;  

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

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a Ata de Registro de Preços 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 da Ata 
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de Registro de Preços e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da Ata de 

Registro de Preços. 
 

22. LEI MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

22.1 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.  

2.2 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; 

22.2.2 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 da Ata 

de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

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

porte será utilizado o seguinte conceito: 

22.2.3.1 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. 
 

23. CONDIÇÕES GERAIS 

23.1 A simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as disposições do 

presente Termo/Edital/Ata/Contrato; 

23.2 Assegura-se ao Município de Palotina/PR o direito de:  

23.2.1 Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);  

23.2.2 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;  

23.2.3 Alterar as condições do presente Termo/Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização; 

23.3 Reserva-se à Pregoeira o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares e pertinentes; 

23.4 A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a 

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

deveria constar originalmente da proposta; 
23.5 A empresa declarada vencedora do certame, após a homologação e adjudicação do processo licitatório, 

deverá assinar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. Caso contrário, poderá 

sofrer as sanções estabelecidas no subitem 20.1, alínea f. 

23.6 O Contratante se reserva no direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de 

verificar se os documentos exigidos são adequados e atendem às exigências contidas no Termo de 

Referência/Edital, podendo exigir a apresentação de documentação complementar, inclusive com abertura 

de prazos para a licitante apresentar o documento.   
Palotina, 26 de Agosto de 2022. 

___________________________________ 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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TABELA I - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEDIANTE PESQUISA DE MERCADO 
 

 

Item Código Descrição Unidade Qtde 

Neves 

Engenharia  

Brustolin 

Engenharia  

J.A.Ferreira – 

Serviços e 

Soluções 

Possati 

Engenharia 

MAT 

Engenharia Média Total 

1  76163 

ABRIGO DE ÔNIBUS 
CONSTRUÍDO CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO 

INSTALADO COM TODAS 
AS DESPESAS INCLUSAS E 

CONFORME DESCRIÇÃO 

DETALHADA. 

UNID 25 57.000,00 51.950,00 53.790,00 48.650,00 54.000,00 53.078,00 1.326.950,00 

                    TOTAL 1.326.950,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


