
PREFEITURA I\íUNICI PAL

* NOVA SANTA BARBARA

Teme$g"g: lkcço m@

VOLUME I

ministrativo n' 083/201

OBJETO: Contratação de serviços de acabamento e pintura
do Paço Municipal.

DATA DA ABERTURA: 09/1012017, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:
03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0070.2006 - [\íanutenção da Secretaria lvlunicipal de
Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 380.

VALOR MAXIMO: R$ 26.016,43 (vinte e seis mil, dezesseis
reais e quarenta e três centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, o/r 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.56í.080/0001-60
E-mail: liciracaoírr nsb.pr.qov.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA fsq
L g$'1'tEstado do Paraná

coRRESPon oÊr,tcrl TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 01 de agosto de 2017.

DE - SECRETARIA DE AOMINISTRAÇAO

PARA: SETOn Oe ttctrnçÕes

Solicito que sejam tomadas todas as providências
necessárias para abertura de processo licitatório para contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de acabamento e pintura
do Paço Municipal, conforme planilha anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ar'í.1'i-
Carmen CoÉez Wilcken

Procuradora Geral
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PÁGINA: 1 OE 2

PLAITLHA DE StnUçOSS|I{TÉnCA COM DESONERÂçÃO

UÍ{IDADE

DE M€DIDA
QUANTI

DÂDE
MATERIAL

MÃO oE

OBRA

CUSTO

UNITÁRIO
MATERIÂT

MÃo oE

OBRA
CUSTO TOTAI. BDt 28,30%ITEM

cóDrGo
oo

SERVTCO

DESCRTçÃO DO SERV|çO

Pt ruRA PAçO MUNTCTPAT 5.217,021

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

45,00

180,00

7.232,@

76,50

35,00

iz,n
416,00

762,00

588,00

588,00

120,00

120,00

1,35

11,23

15,91

11,11

9,84

L2,98

1,69

9,84

r2,98

1,69

5,41

11,11

1,35

11,23

9,44

12,98

1,69

9,84

iz,gs

1,69

5,41

15,91

4,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,m

0,00

0,00

0,00

0,00

442,80

2.336,40

2.082,08

849,92

344,40

415,36

703,04

E76,42

793,80

6.603,24

1.909,20

591,60

442,80

2.336,40

2.082,08

793,80

6.603,24

1.909,20

591,60

849,92

344,40

415,36

703,04

876,42

568,11

2.997,60

2.671,31

4.09r,67

1.090,45

441,87

532,g1

902,00

1.124,45

10.328,69

1q.991,r!

1.018,45

4.471,96

759,O2

2.449,5

2

3

7 406512

73924/L

88493

87529

7106512

13924/1

88493

88431

87479

89173

142s0lL

87 248

PINTURÂ ESMALTE ACETINAOO PARA MADEIRA, DUÀS DEMÂOS, SOBRE TUNOO NIVELADOR

BRÂt'lCO

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

APLIcAçÃo MEcÁNICA DE PINTURA coM TINTA úTEx AcRÍLICA EM PAREOES, DUAS OEIúÃOS

AF_06/2014

MAssA úNrcA, PARA RECEBTMENTo DE ptNTURA, EM ARGAMASSA ÍRAço 1:2:8, pREpARo

MEcÂN|co coM BEToNEIRA 4OOt- APLICADA MANUALMENTE ÉM FACES INTERNAS OE

pAREDES, EspEssuRA DE 2oMM, coM ExEcuçÁo 0E TAuscAs. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRÂ, DUÂS DEMAOS, SOSRE FUNOO NIVEI-AOOR

BRANCO

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUÂS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÂTICA

ApLrcAçÃo MEcÂNtcA DE pTNTURA coM TrNTA úTEx AcRíuca EM PAREoEs, ouAs DEMÃos.

AF _06/2014
ApucAçÃo MANUAL DE ptNTURA coM TTNTA TExruRtzAoa AcRÍLtcA EM pAREDES EXTERNAS

oE cAsAs, DuAs coREs . AÍ_0612014

sERVrçOs ACAEAMENTO AMPUAçÃO
cHAprsco ApLrcÁoo EM ALVENARTAs E EsrRuiunÀs iiiCorucnriô ii'iieiras, cov coLnen

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAçO 1:3 COM PREPARO EM EETONEIRA 400t. AF-06/20r4
(coMposrçÀo REpRESENTÂT|VA) Do sERvrço oE EMsoÇo/MAssA úNrcA, ApucÂoo
MANUALMENTE, TRAçO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 4ool. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO

DE TALrscAs, EDrFrcAçÃo HABrrAcroNAL UNTFAMTLTAR (cAsAs) E EDrFrcAçÃo púBUCA

PAoRÃo. AF_12l2014

ÊORRO DE MADEIRA, TABUAS 1OX1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCTUSIVÉ

ENTARUGAMET,ITO

REvEsTMENTo c€RÂMrco paRA prso coM ptÂcAs lpo GRÊs DE DtMENSóEs 35x35 cM
ApLtCADA EM AMBtENTES oE ÁREA MAroR euE 10 M2. AF_06/2014

ÍoÍAL MÃo DE oBR PlNruRÂ

PINÍURA AMPUAçÃo

Carimbo e Assinâtuía
Responsável pela Verificação

()
Carimbo e Assinatura

ResponsávelÍécnico

-.,:ll-*,"ü,t:'tli;t\,,
Carimbo e A5sinatiira

Responsável pela ApÍovação
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PÁGINA:2 DE 2

praNrLHÂ DE S€RVtçOS StNÍÉnCÁ COM DESONERAçtrO

ITEM

cÔDrGo
oo

SERVtCO

DESaRTçÃO DO SERvrçO
uí{tD^D€

OE MEOIOA
QUÂ n

DADE
MÂTfRIAL

MÃo o€
OBRA

CUSTO

UNlTÁRIO
MATERIAL

MÃo oE

OBRÁ
CUSTO TOTÂL BDr 28,30ra

E86s0

E904s

91297

91339

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALÍURA COM PTACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÔES 6OX6OCM,

AF_0612011
(COMPOSIÇÁO REPRESEI'ITATIVA) DO SERVIçO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARÂ AMBIENTES

DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRÁ, COM PTACAS TIPO GRÊS OU SEMI-

GRÊs, DtMENsoEs 2ox2o cM, PARA EDtFrcAçÃo HAB|TACToNAL MUTTTFAMtLTAR (PRÉDro).

AF_1112Or4

PORTA OE MADEIRA ALMOFADÂDA, SEMI.OCÁ (TEVE OU MÉDIÂ), 8OX21OCM, ESPESSURA DT

3,5CM, INCTUSO DOBRADIçAs - FORNECIIúENTO E INSTÁLAçÃO, AF_J8/2015

PORTA EM AçO OE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, COM GUARNIçÃo, FIXAçÃO COM

PARAFUSOS, EXCLUSTVE VIDRO, FORNECTMENÍO E tNSTALAçÃO. AF_08/2015

INSTALAçOES ELETRICAS

INSTATAçÔE5 HIDRO SANITARIAS

TOTAI. GERAT

M2

UN

M2

UNID.

UNID,

100,00

30,00

5,00

10,00

1,00

1,00

1,50

13,95

31,45

10,38

850,00

650,00

1,50

13,95

31,45

10,38

0,00

0,00

0,00

0,00

150,@

418,50

157,25

103,80

850,00
650,00

150,00

418,50

rs1,25

r03,80]

850,00]

650,00

192,45

536,94

201,75

133,18

1.090,ss
833,95

$úo(

Carimbo e Assinatura

Responsável pela verificação

(:)
Caíimbo e Assinatura

ResponsávelTécnico

Carimbo e Assinatúra

Responsável pela Aprovação



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL ) )
PROGRAI\,44
Ei,[PREENDIMENTO
PROPONENTE
MUNICíPIO
CONSTRUIORA
RESPONSAVÉL ÍÉCNICO

SERVIÇOS DE ACABAÀ./IENTO
Pref. I\Iunicipâlde Nova Sanla Barbaíâ
PÍef. Municipal de Novâ Santâ BárbaÍa

Ricardo Takeo Hamâdâ

VALOR DO NVESTIMENTO

VALOR DO REPASSE

VALOR DA CONÍRAPARTIDA

26.0't6,43

26.016,43

FINANCElRA

FisrcA

CONTRÂTO NO

PESO SERVIçOS A EXECUTÂR . Em %

MÉs oí MÊs 04 MÉs 06 MÉs 06 MÊs 07 MES 08
ITEM DESCRTÇÃO DOS SERVrçOS

VALOR OOS

SERV|ÇOS R$ MES O2 MÊs 03

23,97 50,00 50,00I Pintura PaÇo Municipal 6.237 02
15 73 40.00 60,002 Pintura AmpliâÇão 4.091.67
60,30 50.00 50,003 Oulros Serviços 15.687.74

100,00 30,15 48,43 21 ,42TOÍAL SIMPLES - %

26 016 43 7 843,A7 12.599,05 5 573,51TOTAL SIMPLES. RS

i 100,00 30,15 78,58 100,00 '100,00 100,00 100,00 '100,00 100,00TOTAL ACUMULADO - %

7.843,87 20.142.92 26 016.43 26 016.43 26 016 43 26 016 43 26 016.43 26 016 43ÍOÍAL ACUIUULADO . R$ 26.016,43

I

-

OATÂ

- -\-J

Ricardo Takeo Hamada

RESPONSAVEL TECNICO. CREA PROPONENTE vtsTo cÉF

Rícordo fokeo Homodo
EnRenhcir'r Crvil

.cFÁ/\P I2.1562/D

(,_:)
r-)
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 01lOBl2O17

De: Prefeito Mu4icipal

Para: Setor de Licitações
i

Encaminho ao Setor de Licitaçáo à correspondência expedida
pela Sra. Carmen Cortez Wilcken, Procuradora Geral, solicitando a contratação de
empresa especiàlizada para prestaçáo de serviços de acabamento e pintura do
Paço Municipal, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

,á ,ü. /
Ér-rc l(óndit

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100, }( - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURÂ MUNICIPAL

Elaine
Setor

stlna ,c s SúÍnúos

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 24 lOBl2OlT

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestaçâo de
serviços de acabamento e pintura do Paço Municipal.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de acabamento e pintura do Paço Municipal, conforme
solicitação da Sra. Carmen Cortez Wilcken, Procuradora Geral, num valor
máximo previsto de R$ 26.016,43 (vinte e seis mil, dezesseis reais e
quarenta e três centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

t
Lici s

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222,Cer,Íro,8 43. 3266.8100, X - E6.250-000 NoYa Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL cr!
* H#ilFt

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRxsPoNDÊNcrl lxrrRNa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Seúoria em data de 24/0812017, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
acabamento e pintura do Paço Municipal, conforme solicitação da Sra. Carmen Cortez
Wilcken, Procuradora Geral, num valor máximo previsto de R$ 26.016,43 (vinte e seis mil,
dezesseis reais e quaÍenta e três centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administraçào:
04.122.007 0.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 380.

Sendo o que se apresentâ para o momento

Nova Santa Bárbara, 2410812017 .

Atenciosamente,

l

I

d1s'Laurila uza
Contadora/CRC 0450 6/O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 NoYa Santa Bárbara,

Paraná-E-www.nsb



PREFEITURA MUNICIPAL nn

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2410812017

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Carmen Cortez Wilcken,
Procuradora Geral, solicitando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de acabamento e pintura do Paço Municipal, num valor
máximo previsto de R$ 26.0í6,43 (vinte e seis mil, dezesseis reais e quarenta e três
centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0070.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 380.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamênte,

Elai a Lu tk dos Santos
Setor de Li itaçoes

Rua Walfredo Binencouí de Momes no 222, Centro, t 13. 3266.E100 x - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná- E - E-mails licitacao@nsb.or.eov.br - www. n sb. Dr. qo v -br



!l,lPREEEITT'R.A MIJNICIPAL DE NOVÀ SÀNTÀ BJíRBÀRA
redo Bittencourt de Moraes n" 222, lot:]e/Fax (043) 3266-8100

N. " 9 5 . 5 6 1 . 0I 0,/ 0 0 0 1- 6 0
E-mail: pmnsblQnsb.pr.gov.br - Nova Santa Báibârâ - Paraná

Parece.r j urídico

CNPJ

Sol-icitante:
Contratos

Assunto:

pintura

e

Contratação de serviços de acabamento e

Departamento Municipal de Li ci t-ações

Veio a esta Assessoria pedido de parecer acerca das

providências a serem adotadas para a contrataÇão de

serviços de acabamento e pintura do Paço Municipal, num

valor máximo previsto de R$ 26.0L6,43, conforme requerido

e fundamentado pelo Gabinete do Executivo Municipal.

É o breve re latório.

De inicio, consta no presente procedimento de

licitação os seguintes documentos : a ) pedldo: com

especificação e fundamentação do objeto da licitação,' b)

indicação de dotação orçamentária e parecer contábif
destinados a fazer frente com as despesas da contratação e

c) autorização da autoridade administrativa competente.

Pois bem, visLo a documentaÇão euê, afém de

importante, é obrigatória para a composiçào processual, a

rigor da Lei n. 8.666/93, passa-se à opinião quanto à

modafidade.

Pági ;*/o" u



PREEEITUB,À MJNICIPÀI DE NOVÀ SN{TÀ B]íRBARA
redo Bittencourt de Moraes ^a 222, Fone/?ax (043) 3266-810C - CNPJ

N.. 9 5 . 5 61 . 0I 0 / 0 0 0 1 - 6 0
E-Ínall: pÍmsb!ênsb.pr.qov.br - Nova Santa Bár:bara - Paraná

Senão vel amos.

Quando se retrata de serviços de acabamento e/ou
pintura, Ísto é: reformas, paira uma certa dúvida se isso
não qualifica obra pública ou serviÇo de engenharia ou

servj-ço comum, e, quando obra púb1ica e, por alguns,
serviços de engenharia, não há a incidência da modalidade

ct !

Administração, o uso das outras
o convite, a tomada de preço ou

Uma vez caindo o uso do pregão, resta, para a

modalidades, quais sej am:

a concorrencla.

Sem adentrar muito no mérito/ por exata questào de

cautel-a, pede-se a abstenção do uso por ora do pregão, é

guê, embora parte da doutrina abal-i,ze o uso da modalidade

em reformas, há também parte que o inadmita, havendo,

pois, o risco de nulidade, ao menos, efiü)araÇof na fertura
de uma IicitaÇão.

Destarte, a questão vai a fundo no que diz respeito
às outras modalidades ficitatórias, já citadas acima. Cujo

critério de diferenciação entre uma e outra é o valor da

contrataÇão.

Está na Lei n. 8.666/93, popular Lei de Licitações
Contratos:

e

ArL. 22. São moda1idades de licitação:

,^nt n/o" u



PREFEITURA MUNICIPÀT DE NOVA SÀNTÀ &}íRBÀAÀ
redo Bittencourt de Moraes oo 222t Fone/Eax (043) 3266-8100

N.. 95.561.080/0001-60

C

- CNPJ

E-mai1: DÍnnsb .ansb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbaia - Paraná

I - concorrência,'
II - tomada de preços;

III - convite,'
IV - concurso;
V - leifão.

Sendo que o concurso e o

ao caso vertente, e eles não

prestaÇão de um serviço ou

modafidades é restrito. O

convite, a tomada de preços e

lei l- ão são hipóteses a.Iheias

buscam a execuÇão de obras,

aquisição. O obleto de tais
mesmo não acontece com o

a concorrência.

Por sua vez, a diferenciação entre uma modafidade e

outra está prevista pelo art. 23:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se

referem os incisos f a III do artigo anterior serào

determinadas em função dos seguj-ntes l-imites, tendo em

vista o valor estimado da contratação:

para obras e servJ-ços de engenharÍa:I

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais);

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhào

e quinhentos mil reais ) ;

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000, 00 (um mj-1hâo

e quinhentos mif reais);

,,/
Páqi-Êa-í de 5



PREE:EITURA MUNICIPÀT DE NOVÀ SA}ITÀ B}íRBÀRJA
redo Bittencourt dê Molaes no 222, Eone/Fax (043) 3266-8100

N.. 95.551.080/0001-60
E-mai1: pmnsbcnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

C

- CNPJ

II - para compras e serviços não referidos no inciso
anterior:

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),'
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e

cinquenta mif reais);
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos

e cinquenta mj-l- reais ) .

Não sendo preciso adentrar se a reforma é obra,

serviço de engenharia ou serviço comum, visto que para

todas essas situaÇões, aplica-se no minimo o convlte.
Podendo ser adoLada a tomada de preços e a concorrênciaf
por força do parágrafo quarto do mesmo dispositivo.

Importante
modal- idade que

lega I, não é o

maior rigor de publ i cação,

participação de pretensos

de conseguinte, que a melhor

ao caso, em que pese a dicçào

sim a tomada de preÇos, visto o

e assim, em princípio, a maior

fornecedores.

enfatizar,
se adequa

convite, e

Essa modalidade de licitação, com relaÇão a sua

peculiaridade com relaçào às outras, exige o prévio
cadastramento de fornecedores, conforme previsto no

parágrafo segundo do art. 22, novamente da Lei de

Licitações:

§ 2" Tomada de

interessados
preços e a

devidamente

modalidade de

cadastrados

Iicitação
ou queentre

Pá a 4de5



PREEEITT'R,A MT'NICI P.âT DE NOVÀ SÀÀITÀ BiIRBÀRA
redo Bittêncourt de Moraes n" 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N.. 9 5 . 5 61 . 0 I 0,/ 0 0 0 1 - 6 0
E-mai1: pqlisbGnsb. pr . gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

c1{

atenderem a todas as

até o terceiro dia
propostas, observada

condições exigidas para cada s t ramento

anterior à data do recebimento das

a necessária qualificação.

De mais a mai-s, o resto é o rito da legislação de

regência, devendo haver a confecÇão de edital, minuta

contratual escrita, e publicidade do seu instrumento
resumido em diário oficial locaf.

Por derradeiro, esta Procuradoria entende aplicáveI o

uso da modalidade de tomada de preços como providência
para a contrataÇão de servj-Ços de acabamento e pintura do

PaÇo Municj-pa], vi-sto o vaLor da contrataÇào, ainda, o

val-or de previsão da tomada de preços na Lei (art. 23),

além do que comi.nado no parágrafo quarto, do arL. 22, da

Lel Licitatória Geral.

E o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara, 18 de setembro de 2017.

Gabriel Almeida e Jesus

Procurador Mudçipal

Páoina 5 dê 5
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PREFhTUBAH MUNICIPAT

SiItiil

De:- Prefeito lltunicipal

E6lado do Prraná

coRREsPoNpÊrcn TNTERNA

Licitaçóes

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
ecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
alidade de TOMÂDA DE PREçO n" 612017, que tem por

I

Para: - Setor dê

con
licit
objeto a contra{açáo de serviços de acabamento e pintura do Paço Municipal,
normatizaçáo {e procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntàs correlatos à área, nos termos da Lei n" 8666 de 21 de
junho de 1.993i

Anexo ao presente, Portaria f OlOl2Ol7, designando os
membros da Comissão de Licitação. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçâo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.
Encaminhe-se ao Setor de licitaçáo para as providencias

necessanas.

Nova Santa Bárbara, 19 lO9/2017

á2.2"
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Binenc puÍ de Moraes no 222, Cenno, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - www.nsb.pr.pov.br
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PREFE TURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

n

NOVA SANTA BARBARA
EDTTAL DE LICITAÇAO

TOMADA DE PREÇO no 612017.
Processo Administrativo n' 083201 7

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
gÁRaane, ESTADo Do panaruÁ, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna Público que
Íará realizar no dia 09 de outubro de 2O17, às 14:00
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,
Bairro Centro, nesta cidade, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, do MENOR PREÇO, POR LOTE,
conforme se especifica a seguir:

DATA DA ABERTU+A DAS PROPOSTAS
091 1 012017 às 1 4:00 :Horas

OBJETO - Contrata§ão de serviços de acabamento e pintura do Paço Municipal.

VALOR MÁXIMO -lR$ 26.016,43 (vinte e seis mil, dezesseis reais e quarenta e
três centavos).

DOTAÇAO -
03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0070.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 380.

O EDITAL COMPLETO, seus respectivos projetos, memoriais e anexos, poderá ser
retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitaçoes, sito a Rua
Walfredo Bittencourtide Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda
ser solicitado pelo itelefone 43-3266-8100 ou "e-mail" licitacao@nsb.pr.oov.br ou
através do site www.hsb ov.brr

Nova Santa Bárbara, 19 de setembro de 2017

IN,".,,," .tà.a -
Sílvio

Presidente da Comissão de Li
Poftaia no 010/2017. §

:r'

t"
\

{io

Rua Walrredp BittencouÍt dê Moraes, 222 - 8(0ua3) 3266-8100 C.\.PJ. 95.561,0t0/0001.60
E-mail llcitacao@nsb or.oov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

,e

f
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PREFETU A MUNICIPAL

informações adicionai pertinentes ao certame licitatório.

c!7
NOVA

l
SANTA BARBARA

ESTADO DO PÂRANA
i

TOMADE DE PREÇO N.6/2017
Processo Administrativo n' 083/2017

Senhor licitante:

Visando possível comirnicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara ê a
sua empresat solicitanios o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setoi de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í OO ou para o e-mail
licitacao@nsb.pr.Eov. tir.

I

A falta de remessa {o presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoêiro da
.t.

comunicaçâo de pos§iveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras

-x\

\W
Silvio Ros{ de Lima

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria no O1Ol2O17

Rua Walfredo Bittencoun de
or.gov.br

oraes no 222- Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa BiiÍbar4 Paraná -M
I

I

i
I

l

l

R
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PREFBTU

NOV
ESTÂDO DO P

Objeto: Contratação d

pelo tel/ fax

A Empresa (Razão soci
ser inÍormada de qualq

i

I

i
!

d
I

i

i

i

c1í
A MUNICIPAL

SANTA BARBARA
ANA

TOMADE DE PREçO No 6/2017
Processo Administrativo n" 083/20í 7

serviços de acabamênto e pintura do Paço Municipal.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

l, CNPJ e endereço com
er alteração pelo e-mail

pleto), retirou este Edital de Licitaçáo e deseja
OU

I

â
I

, aos

Carimbo Padronizado da Empresa

I t2017

2
Rua Walfredo []ittencoun de Moraes no 222 , Centro, Fone ,13. 3266.8100. CFIP - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

§ \\1\. nsb.Dr.go!.br



PREFEITU A TMUNICIPAL

I

I

rÍ
I

6Erü

It*.
=5*ãE=

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO P ANA

TOMADE DE PREÇO No 6/20í7
Processo Administratiyo n' 083/20í 7

LICITA A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE UE P R

E PREENDEDOR INOIVIDUAL MEI LC 117t2 14

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO
peneHÁ, em atendiménto a solicitação da Secretaria de Administração, através da presente
licitação, na modalidadejTOMADA DE PREçO, consoante a Lei Federal n" 8666/93 e posteriores
alterações, tem a finalidade de receber propostas para a contratação, pelo critério MENOR
PREçO, POR LOTE, dq objeto dêscrito no art. 1o e de acordo os anexos.

I . ÓO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de serviços de
acabamento e pintura ào Paço Municipal, conforme relàção de quantitativo e cronograma íisico
financeiro anexos ao prdsente edital. dele fazendo parte conforme as especificações a seguir.

'l
I

Lote í i

Objeto: Serviços de achbamento do Paço Municipal.

Prazo de Execução: 03 (três) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviços.

Prazo de Vigência oi Contrato: 05 (cinco) meses, contados a partir da assinatura do
contrato.

Preço Máximo: R$ 15.q87,74 (quinze mil, seiscentos e oitênta e sete reais e sêtenta e --
quatro centavos). 

i

Lote 2 
i

Objeto: Serviços de nilirtura do Paço Municipal.

Prazo de Execução: 0

Prazo de Vigência d
contrato.

Preço Máximo: R$ í0.328,69 (dez mil, trezentos e vinte e oito reais e sessênta e nove,
centavos). 

i

q

J
I

(três) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviços.

Contrato: 05 (cinco) meses, contados a partir da assinatura do

3

to: Contratação de serviços de acabamento e pintura do Paço

a dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dia 09/í0/20í7. Setor de
ções da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua

redo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR

pes: Na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara -
às í4:00 horas do dia 0911012O17.

AbdÉura dos Envelo

obj
Mu icipal.

Lic
Wal

Ent

Rua
PR,

Rua Walliedo Bittencoun de Moracs no 222, Ccntro. Fone 43.3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná
rr rl*.nsb.or.eor'_br
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NOV SANTA BARBARA

I

l

É

A
r4o
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03 - Secretaria de Administração;
00í - Secretaria de Administração;
O4J22,OO7O.2OOG - Mairutençãó da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outro§ Serviços de Terceiros - Pesioa Juridica; 380.

3 - COND|çOES DE PARTTCTPAçAO
3.1 - Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e/ou Micioempreendedor lndividual (MEl):

a) Empresa do ramo cádastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 2'1 de junho de
1993 e suas alteraçõesf na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -

SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopis n' 1 e n" 2), ou;

b) Empresa do ramo cjdastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteraçóes,lem outros órgãos ou entidades da administração pública, com certificado
de cadastro em vigêncii na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n" '1 e n'2), ou; 

i

I

i

c) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, §

Asd
com os seguintes recu

3.3 - Empresa que Íaz
somente uma única propi

4.'1 . Os enve opes I e Il,
e PROPOSTA, deverã
devidamente fechados eo

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

e§pesas com a execu
rsbs orçamentários:

çáo do objeto do edital em epígrafe serão financiadas

parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
osta. sob pena de rejeição de todas.

4. DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

b
ontendo, respectivamente, a DOCUMENTAÇÃO referente à habilitação,
ser entregues até na data, horário e locál indicados neste Edital,

2o da Lei no 8.666/93

3.2 - Está impedido (a) de paíicipar da licitação:
I

a) o autor do proieto básico ou executivo da obra;

b) empresas cujo objeto lsocial não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

I

c) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que seja
promovida a reabilitaÇãq perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

I

d) empresa que se encohtre sob falência, dissoluÇão, recuperação judicial ou extrajudicial;

e) consórcio de empres{s, sob nenhuma forma;

i

0 empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno po

artigo 30 e parágraíos d4 Lei Complementar n.o í23106.

rte, conforme definição do

pacos, identificados na face de cada qual com os seguintes dizeres

4
Rua Wâlfredo Biftencouí de M

I

oraes n'222. CentÍo. f'one ,ll. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbaril Paraná
\!$\r.nsh.Dr.go\.br
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MUNICIPAL
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* SANTA BARBARA

í) - ENVELOPE.t" - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.: TOMADA DE PREÇOS No 6/20í7
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREÇ O DO PROPONENTE:
2) - ENVELOPE ,,[" - PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.: TOMADA DE PRFÇOS No 6/2017
NOME DA PROPRONE|.ITE:
ENDEREçO DO PROPÔNENTE:

4.2. Não será concedido prazo suplementar para a apresentação dos ênvêlopes, nem
permitida à alteraçâo óu substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda correçâo do que
constâr nos documentbs ou propostas.

s - Ôo npo, pREÇo E coNDrçÕES DE pAGAinENro:
5.1. A licitação será realizada sob o regime de menor preço, por lote, sem reajuste de preços.

I

5.2. O valor máximo ailmitido na presente licitação será de R$ 26.0í6,43 (vinte e seis mil,
dezesseis reais e quarénta e três centevos).'l

I

5.3. A CONTRATADA ]poderá apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos serviços exei:utados. As faturas parciais não poderão possuir valores inferiores a 10%
(dez por cento) do valol global do contrato, como também a Íatura final não poderá ser iníerior a
40% (quarenta por cefrto; do valor global do contrato. O pagamento será efetuado após
aprovação da folha de nledição.

5.4. Nenhum pagament$ isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
na aprovaçáo definitiva dos serviços correspondentes.

5.5. Fica estabelecido due o MunicÍpio poderá a qualquer momento] alterar ou interromper a
execuÇão das obras, modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, à contratada,
somente os serviÇos exgcutados até a data da rescisão, com o devido desconto dos percentuais
do INSS bem como o expressamente determinado pela Lei no. 8.666/93.

I 6 . PRAZO DE ENTREGA DA OBRA:
6, í. O prazo máxrmo paia execuçáo da obra, objeto da presente licitação, será o previsto no item
í deste edital. I

6.2. O prazo de execução é improrrogável, salvo ocorrência de força maior ou caso fortuito, que
deverão ser íormalmen
dessa justiÍicativa.

Rua Walficdo Binencoun de Moraes no 222, Centro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 ,r"ova Santa Brirbara. Paraná

fe justiÍicados, ficando a critério da administração, a aceitação ou não
I

i

7 - qA HABILITAÇAO PRELIMINAR - ENVELOPE NO í
Os liôitantes deveào apresentar no ENVELOPE l, devidamente fechado e

inviolado, os document$ abaixo relacionados que deverá ser apresentado em original, ou por
qualquer processo de cópia autênticada, por cartório compêtente ou servidor da
Administração. As folhàs deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4 (21 ,O X 29,7cm) e a de
rosto deverá conter a imesma indicação do ENVELOPE No 1. O volume preferencialmente
encadernado com tipoi espiral, deverá conter o índice dos documentos com as páginas
correspondentes, numeiadas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da
proponente. 

.

5

$rv*'.nsb.pr-gov.br
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7.1 - euANTo À HleruraçÃo.luníorca:

7.1.1 - CeÉificado de Cadastro, nas condições exigidas pela Lei no
í993 e suas alterações, no setor de Cadastros e Obras do Licitador, ou,
de Administração do Paraná (SEAP), ou aindá em qualquer outro órgão

a8.666 de 21 d
na Secretaria
ou entidade da Administraçáo Pública, com Certificado em vigência na data lrmite estabelecida
para o recebimento dos bnvelopes no Oí e no 02.

i 7.1.2 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadrofi
de pessoal menores dê 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviçosr
perigosos ou insalubresi não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condiÇão de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos. (Modelo no 08 - Anexo).

7 .1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual ou atot4l
constitutivo, estatuto eu contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando dd2
sociedades comerciais, e, no caso de sociedadei por ações, acompãnhado de documentos de
eleiçáo de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis
acompanhado de proval da diretoria em exercício, com o ramo de atividades compatível com o
objeto deste edital. 

,

7,2 - QUANTO A REGULARIDADE FISCAL:

7 .2.1 - Prova de Regularidade com as Fazendas

I u) Federal mediante a apresentação de certidáo expedida
conJuntamente pela Seqretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGRN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da
União (DAU) por elas {dministrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiÇões
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo í'l da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei,
a terceiros,

I

I Ul Estadual mediante a apresentação de certidão de
regularidade fiscal e ce(idão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva
Secretaria de Estado da]Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) Municipal mediante a apresentaçáo de certidão negativa
emitida pela respectiva $ecretaria de Fazenda do Município da sede da empresa;

OBS. No caso em qui a certidão negativa de débitos de tributos/de regularidade fiscal e a
certidão negativa de divila ativa forem unificadas, este documento únicó poderá ser apresentado.

7.2.2 - Prcva da situação regular perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS (CRS);

ú

ú

á

ú

7 .2.3 - CeÍlidão Negativa dê Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova
úde inexistência de débitbs inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaÇão

de certidão negativa, no! t"rro. do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nq 5.45 , de 1e de maio de 1943. (NR);

Rua Walfredo lliltencouí de Moraes n' 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
6
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7.2.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) mediahte a apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situaÇão cadastral
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;l, 7 2.5 - Certidão Simplificada emitida e registrada pela respectiva
junta comercial. 

i

i OBS: Caso as certidóes de regularidade náo apresentem a data de
validade, serão considiradas válidas por 60 (sessenta) dias após a data de emissão das
mesmas.

7.3 - QUANTO A HAB|L|TAçÃO TÉCN|CA:
l

I l.l.l - Declaração de recebimento de documentos (Modelo n' 03 -
Anexo); I

I 7.3.2 - Atêstedo de visita (Modelo n" 04 - Anexo) exoedido
oelo licitador. E recomêndado à proponente, quando da visita ao local da Obra, que obtenha, por
sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta.
Todos os custos associados com a visita ao local da Obra serão arcados integralmente pela
própria proponente; 

,I a) A vistoria deverá ser previamente agendada Junto ao Departamento
de Engenharia, pelo telefone (43) 3266-8100, com Ricardo, e realizada por proÍissional com
conhecimento de elemqntos técnicos para elaboraçào da proposta devendo ser representante,
sócio, funcionário ou responsável técnico da empresa, com capacidade e responsabilidade para
atividades relacionadas bom a execução, contratação, fiscalização e ou §erencramento;

i

7.4 - QUANTO A OUALTF|CAçAO ECONOMTCA FTNANCETRA:

:

i 7.4.1 - Declaração expressa do responsável legal da proponente
participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou

ê

a

a
ú

ú

a

I

concordata ou impedi
desabonadoras no cadá
indireta.

da de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restnçóes ou notas
stro de quaisquer órgáos da administração pública estadual direta ou

- 
estabelecidas no presen
supeÍveniente impediti\.|

7.4.2 - Declaração de que concorda com todas as condiçôes
te edital e documentos pertinentes, bem comcj, de inexistência de falo
os da habilitação (Modelo n" 05 - Anexo).

7.4.3 - As microempresas e as empresas de pequeno porte

deverão apresentar todi a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta {presente alguma restrição.

i 7.4.3.1. Havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade
fiscal, será asseguradol o p,azo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspon derá ao

momento em que o prôponente for declarado o vencedor do certame, prorrogávers por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento

ouparcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

certidáo negativa

7.4.3.2. A náo-regularização da documêntação, no prazo previsto

acima, imp cará decadência do direito à contrataçâo, sem prejuízo de aplicação das sançõesi'
previstas neste edital, dendo Íacultado ao Município convocar o autor do menor lance seguinte
aos já convocados para rapresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada

t7
Rua Walliedo Ilinencouí dc Moraes no 222. Centro. Fone,l3. 3266.8100. CEP - 86.2i0-000 Nova Santa Bárbara- Paraná
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a ordem crescente Oe {reço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de
aceitabilidade estabelecído pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação

íiscal da proponente, a po
será comunicada às proi:o

dentro do prazo acima,
direito à contratação da
8.666/93;

publicação na imprensa
terão o prazo de 05 (

original de validade da

7.4.3.3. As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação
para efeito de posterior assinatura de contráto, sob pena de decair o
proponente e aplicaÇão das sançóes previstas no art. 8í cr'c 87 da Lei

7.4.3.4. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade
missão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que
nentes através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile" e

oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes
êinco) dias úters para interposição de recurso, se assim o desejarem,

obseNando-se o disposio no Artigo no í09 da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraçóes;

8 - DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N'2
:I A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE ll, devidamente

lacrado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um
volume distinto, que deüerá ser apresentado em original. As folhas deverão, preferivelmente, ser
do Tamanho 44, e a dê rosto deverá conter a mesma indicação do Envelope no 2. O volume
preferencialmente encadernado com o tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com
as páginas conespon(entes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento
credenciado da proponente.

8.1 . CARTA.PROPOSTA DE PREçO

8.L1. Deverá ser apresentada a proposta de preços (iíodelo n" 06 -
Anexo) datilografad a ou rmpressa por computador com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas
A Carta-Proposta deverá conter

a)

b)

Razão Social, endereço, telefone, "fac-simile", E-mail, e o CNPJ
da proponente;
Nome do titular ou do representante legalmente constituído com
respectiva assinalura;
Data;
Preço Global do objeto em moeda brasileira corrente, graÍado em
algarismos e por extenso;
P'azo de execução do objeto;
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados à
partir da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (Envelopes no 1 e no 2), pela Comissão de Licitação;

c)
d)

e)

0

g) Declaração da empresa proponente de que aceita todos os
termos do presente Edital e de que na sua proposta estão
considerados todos os custos, fretes, aluguéis de equipamento,
seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais,
previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas
por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta
ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

8.í.2 - Em casos excepcionais, previamente à expiraçáo do prazo
proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes, uma prorrogação

n' 222, Centro, l.'one 43. 3266.8100- CIrÍ' - 86.250-000 Nova Santa BiirbaÍ4 I'arana -
u rr.rv. nsb.or. gol..br
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I

e i/alidade. A solicitaÇão e as r
recusar-se a estender o prazo

pdnente concorde com a dilaç
pr.oposta, nem sequer arguir fut

F ;,.

específica no prazo d
caso de a proponente
rejeitada. Caso a pro
modificar a respectiva

as preenchidas a lápis

espostas deverão ser feitas por escrito. No
de validade da proposta, sua proposta será
ão do prazo solicitado, não será permitido
uramente qualquer alteração de preços.

licitantes, as
dos estabel
disposições

interpretaÇã
responsável

I e.I .n - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio
informatizado, redigida (e forma clara, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas
de uso corrente, sem lomissões, irregularidades ou defeitos de linguagem que dificultem a

que estiverem
ecidos no pre
dos Artigos 44

o e o julgarhe
técnico da ém

8.I .3 - Seráo desclassificadas as propostas de interpretação dúbia,
as que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais

em desacordo com o solicitado e as que apresentarem preços acima
sente Edital, ou manifestamente inexequíveis, não atendendo as
e 48 da Lei no. 8.666/93.

nto, além de ser datada e assinada pelo representante legal e pelo
presa proponente.

Obs. - A proponente deverá preencher a Planilha de Serviços
unitários e o parcial. O preço parcial é resultante da multiplicação das
pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. O subtotal proveniente da

8.2 - PLANILHA DE SERV|çOS

8.2.1 - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços (Modelo n'
07 - Anexo), datilografeda ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá
conter

a) Razão Social,
b) Município e objeto;
c) Data;
d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades,

preços unilários, preços parciais, preÇos subtotais e preço global;
e) Nome, RG no e assinatura do responsável legal pela empresa.

relacionando os preços
quantidades, fornecidas
soma dos preços parcrars, e o preço g lobal e resultante da soma dos preços subtotais

não poderão ser altera AS

proponente, de serviço§ e d
licitador, sob pena de descla

8.2.3 - Preços Unitários

Serviços, na coluna "PhEÇ
8.2.3.1- Os preços unitários deverão ser relacionados na Planilhe de
O UNITARIO" e deveráo ser apresentados para cada serviço, em

conformidade com as especificaçôes e as demais peças fornecidas pelo licitador.

I

| 8.2.3.2 - Deverão estar incluídos nos preços unitários, equipamentos,
I

testes, aparelhos, ferramentas, instrumentos, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral,
encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, impostos, taxas,
administração, lucro e (uaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital,
mas julgadas essenciaisl à execução da Obra.

Rua Walftedo Biftencoun de Moraes no 222, Cenro, Fonc ,13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -

8.2.2 - Descrição dos Serviços e Quantidades
8.2.2.1 - O rol de serviços e as quantidades fornecidas pelo licitador
pela proponente. Também e vedada a inclusão ou subtração, pela
e quantidades, no rol de serviços e de quantidades, fornecidas pelo
ssificação.

9
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9-í - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão de

envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricará,

poderes legais junto à mesma , caso queira opinar ou participar ativamente da sessáo (Modelo n'
02 - Anexo), ou através e Procuração passada em Cartório

n rt
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i

i A Z.S S - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela
comissão de Licitaçãoi a apresentar uma detalhada composiÇão de preços unitários que
demonstrem a viabilidadê lecnica e econômica do preÇo global proposto para a ôbra.

I

i 8.2.3.4 - A composição de preços, referidas no item anterior, deverão
ser entregues por escritb ao presidente da comissão de Licitação, no prazo improrrogável de 4g
(quarenta e orlo) horas qpós o re_cebimento da solicita.Ção.

8.3 - DISPOSIÇOES REFERENTES A PROPOSTA DE PREçOS

] 8.3 1 - A apresentação da proposta de preços na licttação será
considerada como evidência de que a proponente examinou completamente as especificaçóes e
demais documentos, qüe os comparou entre si, e que obteve as informações necessárias e
satisfatórias sobre qualqüer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os
documenlos da licitaçáoilhe permitiram preparar uma proposta de preços completa eiatisíatória.

8.3.2 - Fica entendido que as especificaçôes e todos os demais
documentos são compl{mentares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em
um e se omita em outro §erá considerado especificado e válido.

I

i 8.3.3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para
pagamento adicional sefá considerada se decorrer de erro ou má interpretaçáo, pela mesma, do
objeto do lote, do Edital,idas especificações técnicas ou dos demais documentos da licitação.

s - neceeçÃo E ABERTURA DAS PROPOSTAS

juntamenle com os reqiesentantes que assim o desejarem, o envelope no 2, que contem a
proposta de preÇos, e pirocederá a abertura dos envelopes no í, que contem a documentação
que será submetida à ariálise da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

9.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e
inviolados, o representinte da empresa que náo for membro integrante da diretoria, deverá
apresentar à Comissão de Licitação, Carta Credencial com firma reconhecida, que lhe outorgue

proponente, sob pena de rna
I

9.3 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma
bilitação das proponentes que o mesmo represente.

i

I I4 - Na hora marcada para a entrega dos envelopes no 'l e no 2 e
aberto o primeiro, mais rienhum será recebido.

I

i S S - Em nenhuma hipótese será concedido ptazo para apresentação
ou substituição de docqmentos exigidos e inseridos nos envelopes no í e no 2, ressalvados os
erros e omissôes sanáüers, de natureza secundária, que não constitua um desvio signiíicativo,
contanto que essa relévância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer
proponente. Contudo, ekistem tipos de erros ou omissões básicas, qúe por sua gravidade, são
considerados insanáveib, por exemplo: falta de assinatura em documentos, na proposta de
preÇos, na planilha de serviços, e no cronograma Íísico-financeiro. Assinatura aposta por exemplo
por elemento nâo credeÍilciado ou não habilitado.

I I6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitação e
pelos presentes que asgim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado

MoRua WalÍicdo Bittencouí de raes no 222, Centro, Fone .13. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
s wrv nsb.pr.gov.br
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atenda às exigências esta

avrada Ata circunstanciada da reunião de recepção e
e no 2), que registrará as reclamações, observações e
pela Comissão de LicitaÇão e demais proponentes

10.4 - Será considerada habilitada a proponente cuja documentação
belecidas neste edital.

10.5 - Se todas as proponêntes íorem inabilitadas a Comissáo de
proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova

n)

da análise da HABILITAÇÃo PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos envelopes no 2
serão comunicados diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação
(edital, "fac-simile", E-máil, publicação na imprensa oficial).

iI 9.7 - Será I

abertura das propostas l(envelopes no í
demais ocorrências, e i será assinada
participantes que assim o desejarem.

SE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

10.1 - Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar
qualquer documento exigido ou em desacordo com este edital

com borrão, e/ou com pia
licitação. .

10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou
zo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta

'10.3 - Não serão aceitos protocolos em substituiÇão a documentos

ANALI01

Licitação poderá fixar a
documentaÇão.

l
I

s
I
I

meios usuais de comuni
habilitaçãopreliminar. 

i

íí - ABER|TURA DOS ENVELOPES No 2 - PROPOSTA DE PREçOS
i

; 11.1 - Na data e hora íixados para a reuniáo de aberlura dos
envelopes no 2, a Comissão de Lícitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes
inabilitadas os respectivps envelopes no 2, fechados e inviolados. Caso a proponenle inabilitada
náo se fizer representar na sessão, será devolvido pelos meios convencionais, após a
homologação da Iicitaçãp.

11.2 - Na data e hora agrazada, a Comissão de Licitação, procederá
à abertura dos enveloFies no 2, das proponentes habilitadas e lerá em voz alta o nome da
proponente, o objeto, ci preço global, o prazo de execuçáo e o prázo de validade de cada
proposta, que será rupricada pela Comissão de Licitaçáo e por icada representante das
proponentes presentes ique assim o desejarem, sendo após lavrada Ata circunstanciada da
reunião de abertura, qué registrará as reclamaçôes, observaçóes e ocorrências e será assinada
pela Comissáo de Licitação e pelos representantes das proponentes que assim o desejarem.

I 11.3 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, a
Comissão de Licitaçáo 4áo mais poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados à
habilitação preliminar, sblvo em rczáo de fato superveniente ou conhecrdo após a análise dos
documentos de habilitaçflo preliminar.

10.6 - Será comunicado diretamente às proponentes através dos
caÇão (edital, "fac- simile", E-mail, e/ou outro) o resultado do exame da

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n" 222, Cenlro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 l,Jova Santa Bárbara. Paraná
\v\\\+.nsh.Dr.gov.br
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indicado na planilha de

a que proponha qualq
baseadas nas ofertas dqs

I

I

I

ro;
I

I

i
I

Comissão de Licitação,i
executar o contrato ao pt

:l

globais sejam inÍeriores i

propostas, superiores a b0'il
máximo do lote;

de conluio ou práticas
sanções previstas na
comprovado que um

i 12.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço global
I

§erviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado.
I

:

12.7 - Será desclassificada:

12.7.1 - A Proposta elaborada em
oferta de vantagens não previstas ne
demais proponentes;

i

I

I

I

I

ue
-i

irrisórios ou de valor ze
12.7.2 - A proposta que apresente preços unitários simbólicos,

12.7.3 - A proposta que venha a ser considerada inexequível pela
quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de

reço de sua oferta; ,

l,
12.7.4 - Consideram-se inexequíveis as; propostas,cujos preços

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Media aritmética dos preços globais analisados, das
% (cinqüenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) Preço global orçado pelo licitador; ;

12.7.5 - A proposta cujo preÇo analisado for superior ao preço

desacordo com o presente edital,
rste edità|, ou preço ou vantagens

l

l

ii
12.7 .6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a existência

e corrupção em licitaçõbs eiou em execução de contratos, sujeitas a
egislação. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar
presentante do licitador, servidor ou quem iatue em seu lugar e/ou

no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bilrbar4 Paraná -
wwrv.nsb.or.Àov.br
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desde

preço

que

do

de preços e
competente

na

12.4 - Se existir erro aritmétlco na multiplicação da quantidade pelo
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proponente, incorreu erj
poderá: 

i
I

respectivo processo de J

licitações ou contratos e

Comissão de Licitação
de outra proposta de preço.

I

propostas, a Comissão $e Li
ordem de classificação. i

i

I

diretamente às propondntes
mail, e publicação na imprensa oficial)

RANA

n práticas corruptas contrárias aos mais alto níveis éticos, o licitador

a) Rejeitar qualquer proposta de adju
tquisição ou contratação;

cação relacionada com o

b) Declarar o proponente inelegível, para participar em futuras
rt que o licitador for parte. 

,

ll

12.7.7 - Se todas as propostas de preços classificadas, aforem des
jdias para
i

oderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) a apresentação

12.7.8 - Ocorrendo em pate no preço analisado entre duas ou mais
citação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a

12.7.9 - A classificação das propostas de preços será comunicada
através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-simile", E-

!

i

,d
I

di
I

I

I

I

I

q

i f S 1 - Até a assinatura do contrato, o licitador poderá desclassificar,
por despacho fundambntado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou
ressarcimento e sem piejuízo de outras sanções cabíveis, havendo bonhecimento de fato ou

13 -ADJUDTCAÇÃO E GONTRATAÇÃO

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou,]

14 - RECURSOS

14.1 - E facultado a qualquer proponente formular reclamações e

no 222, CenÍro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
rvww.nsb.pr.Aov.br

Rua Walfredo Bittencourt de

l3

capacidade financeira,

lei

assinar o termo de

no

dias
pelas

impugnações
trabalhos.

das

14.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá
das proponentes. ou não ser levadas consideração
para efeito de No prazo de

da data de dos ou
concernente à proponente
inistrativo junto ao

observações feitas
pela Comissão de

registradas

classificação,
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14.3 - Cabe à proponente observar o disposto no
as alteraçÕes. iFederal no 8.666/93 e sU

i

i tq.q -
face da preclusão da faiuldade pro

i

I
i

i

ii 15.1 -
dentro do prazo de 05 (finco) dias
direito de contratação. 

i
i

PR EFEI TU F

NOVÊ
EST,ÂDO DO P4

n?:'
tJ LJ (l

Artigo 109, da Lei
I

I

Os recursos i

cessual.
nterpostos fora do prazo não serão recebidos em

15.PRAZOS

A proponente vencedora será convocada a assinar o contrato
úteis, a partir da data de homologaçfo, sob pena de decair do

l

l

15.2 - O contrato a ser firmado terá vigência conforme previsto no

15.3 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente
item 1.Í deste edital

licitação, será o previsto no item 1 .1 deste edital

prorrogado, com

suspensão do Contrato
ambas as partes, em t

Contratada ou atrasos 
1

como decorrentes de for

sem prejuízo da ação

15.4 - O ptazo de execução da obra poderá ser alterado ou
anuência do Contratante, nos seguintes casos:

15.4.1- Alteração das especificações técnicas pelo Contratante

| 15.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou

ipor ordem do Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de

1'elação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
5or parte de suas eventuais subcontratadas, não poderão ser alegados
ça maror.
I

i 15.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados
tificar quaisquer atrasos, os mesmo deverão ser comunicados ao

ulgados pelo
poderá haver

No termo de contrato, serão cominadas as seguintes penalidades,
I e criminal que couber: '

16.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor,contratual por
dia consecutivo que r à data prevista para conclusão da obra;

i

dia de atraso na coloca{ã
16.2- Multa de 0,1% 1um decimo por cenlo) do valor contratual por

o de placas, conforme modelos fornecidos pqlo Contratante. As placas

14
no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbar4 Paraná -

wrvw.nsh.pr.gov.br

como capazes de jus
Contratante por e devidamente comprovados. Tais motivos serão
Contratante apos a co statação de veracidade de sua ocorrência. E, so apos
acordo entre as partes uma eventual prorrogação do ptazo.

16. PENALIDADES

Rua Bittencourt de

"lock

direta sobre a
expressão "força
regulamentação ou
causarl atrasos à

governamentais, por ação
será. Nenhuma parte

força maior.

ou omissão do Contratante, que venham
responsável peralrte a outra pelos atrasos

I
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ação, omissão ou negligi
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na obra em até 10 (dez) dias contados após

í6.3 - Multa de 1o/o (um por cento) do val
ência, a Contratada infringir qualquer das dema

na ;

i.;,J ,"

a data da assinatura do

Contratada ceder o
expressa anuência
15 (quinze) dias, da

!

; 16.4 - Multa de
con(rato, no todo ou em
do Contratante, devendo

I quando, porlor
IS obrig contratuais;
i

10% (dez por cento) do valor contratual quando a
parte, a pessoa física ou júrídica, sem autorizaçáo e
reassumir a execução da obra no prazo máximo de

sibilidade de rescisão administrativa do contrato

da aplicação da multa, spm prejuÍzo de outras sanções contratuais;

16.5 -Multa de 20o/o (vinte por cento) do valor contratual quando for
do contrato conforme o estabelecido no subitem í8.1.5;

advindos de recursos dd
por culpa da Contratade
estabelecido pelo Conti
Contratada, observando
alterações posteriores;

16.6 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos
Município.de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando

l, ocorrer à suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser

i'atante em conformidade com a gravidade da infração cometida pela

fse o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no 8.666/93 e suas

I

I

It_

4çao
inado

I

I

I

16.7 A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o

estabelecido pela legisl pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determ , a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas,

16.8 As sanções previstas nos subitens 17.1 a 17.7 inclusive,
não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e,

data

caracterizada a rescisão

poderão cum
também, não

ular-se, poriem,
excluem aioosr

I'
I

i-
I 17 - RESCISAO ,

t,i,I ll.l - O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de ihterpelação judicial ou extrajudicial, nos casos á seguir mencionados:

'ii
i

i 17.1.1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por

superveniente capacida<f e técnica;i,
| 17.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas,ou condições

contratuais por parte da bontratada e desobediência da determinação da fiscalização;i.
I I i 17 1.3 - Quando a Contratada transferir, lno todo ou em parte, o

contrato a quaisquer §mpresas ou consórcios de empresas sem expressa i anuência do
óãnirãLnt";- 

- ['---- , I i

ii
i

pero contratante, p"ro pi"ro ["1iâ(irfi,:iXtJouver 
atraso dos serviços' sem justificativa aceita

i

| 17.1.5 - Decorrido período igual ou superior a 113 (um terço) do
ptazo de execução sefn manifestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará
caracterizada a recusd, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de
conformidade com o estibelecido no subitem 17.6; 

ii:l
i 17.1.6 - A rescisão do contrato, quando niotivada poi quaiquer dos

subiteris anteriores rela[ionados, implicará a apuração de perdas e ilanos e a aplicação das
Ii I ls

Rua Walfiedo Bittencourt de lj4oraes:,'i no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
wrvw.nsh.pr.Àov.br
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PR EFEI TU A

N
EETADO

demais penalidades I

8.666/93.

devida nte habilitado

Contratante contar com

permitida com autoriza

substituir ou reconstruir,
que se verifiquem vícios

qualquer dos itens ou
diretamente ou através
fiscalizaçáo no prazo
colaboração necessária.

i

conformidade com o co|
em até 15 (quinze) dias i

será procedido o reci
Contratante, ocasião er

recebimento provisório 
1

nem a ético-profissional,l

dentro de 03 (três) dias i

adequado de equipamel
dos EPls. I

deverá, obrigatoriamen
da total responsabilida,

N4UNICIPAL i

t'

§ANTA BARBARA
n
0.i 3

',

is cabÍveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e 8O da Lei Federal no

DA, ACETTAÇÃO, teSteS , RECEBIMENTO E POSSE OBRA

18.í - A fiscalização da execução da obra será feita por técnico
credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

18.2 - A Contratada deverá permitir que funcionários; engenheiros,
especialistas e demais enviados pelo Contratante

ALI18 . FISC

me

a)
b)

lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
Examinem os registros e documentos que considerem
necessários conférir'

no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bilrbar4 Paraná -rvww.nsb.pr.gov.br 
,

18.3 - No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da
total colaboração da Contratada.

18.4 - A execução de serviços aos domingos e feriados só será
o prévia da fiscalização.

18.5 - A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover,
à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em
defeitos ou incorreções resultantes de má execução.

18.6 - Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente,
serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los
de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da
náximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e

18.7 - Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
trato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes
la comunicação da Contratada.

í8.8 - Apos o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório,
ebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
m que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
>u definitivo não exclui a responsabilidade civii pela qualidade da obra,
pela perfeita execução do contrato.

18.9 - O Contratante toma posse da Obras e do objeto do contrato
la data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

t9 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1 - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo
rto de proteção individual - EPl, treinando e tornando obrigatorio o uso

19.2 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
conter a identificação da Contratada. Não se eximindo,,a Contratada,
quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal no 6.514 de

16
Rua Walfiedo Bittencourt de

)U
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PR EFEI TU A MUNICIPAL

NO SANTA BARBARA

Federal do Brasil (RFB
b) Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacibnal (PGFN), referente a
todos os créditos trib DAU) por elas administrados,

rgvistas nas alíneas "a", "b" e
,l

às contribuições instituídas a

I'

Situação junto ao FGTS.

c3"

i

i i 19.3 - Deverão ser observadas pela Contràtada tooas, as condições
de higiene e segurança hecessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao
patrimônio do Contrata{rte e de outrem, de acordo com as Normas Regulamentares - NRs,

ESTADO DO P

22112177, Portaria no 3
NRs 04, 05, 06 e 18.

inclusive os créditos tri
"c" do parágrafo único
título de substituição, e

14 de 08i06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial

21.2 - O faturamento deverá ser aprese
a cópia), no protocolo geral da Contratante.

fornecidos pela Co
20.1 - Todos os equipamentos a serem ,utilizados na obra serão

da, e todos os custos de aquisição, de transporte, de armazenamento e
de utilização deverão incluÍdos nos preços unitários propostos.

20.2 - Todos os materiais a serem utilizados na Obra serão

20.3 - A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil dos
equipamentos, será, mente, da Contratada. Ela não poderá solicitar prorrogação do
prazo de justificar retardamentb na conclusão da ôbra, em decorrência do

mesmos.fornecime

21 . PAGAMENTO

15 (quinze) dias úteis,
21.1 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até

após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e
devidamente protocolados, desde que atendidas às condiÇões de paradocumentos pertine

liberação das parcelas.

ntàdo e protocolado, em 02
(duas) vias (original e

21.3 - O ramento deverá ser aprêsentado, conforme segue:

executados, período
a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços

execução da etapa, número da licitação e termo de contrato e outros
dados que julgar conve , não apresentando rasuras e/ou entrelinhas;

I

I

t7
no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 I 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná -Rua Walfredo Bittencourt de

rvww.nsb.pr.Àov.br
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trabalhadores.

imediata do
nos bens de terceiros,

federais e à Dívida
relativos às sociais

artigo 11 da Lei Federal

Certificado dec)



Í1 n,t'ü i

l
I

I

I
I

ll

PREFEITURR IVUruIO PRI- ,
NOVA §ANTA BARBARAt.
E§TADO DÕ PARANA

com os detalhes,
Responsável, oud

I
I

espeqifi
e modo

além das b,

defeituosqs
I

i

i

Responsável,
dos trabalhos

contrato, incorrerá a emJ
Lei Federal no. 8666/93,
valor do contrato, se
especialmente perdas e

CONTRATADA ao paga
valor total do contrato pd

descumprimento de cláú

seguintes sanções admi

conduzidos em inteira conformidade

geral com a técnica atual vigente
aprovadas pelo

no país, poderá o
Orgão da Prefeitura
Orgão da Prefeitura

anções previstas na legis lação, determinar a paralisação total ou parcial
i

22.2 No caso Oo ilao atendiment o ao ptazo para assinatura do
)resa vencedora, a critério do Município, nas penas dos artigos 64 e 81 da
sendo-lhe ainda, aplicada multa correspondente a 2% (dois por cento) do
"n prejuízo das demais cominações legais pertinentes à matéria,
danos. 

:

22.3 - O atraso injustiflcado na conclusão dJ obra sujeitará a empresa
rmento de multa de 0,25o/o (vinte cinco centésimos percentuais) sobre o
rr dia de atraso, limitada a 30(trinta) dias.

22.4 - O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
sulas e condições, configurará inadimplência da empresa CONTRATADA.

22 - DAS SANÇOES

22.1 - Não sendo os trabalhos
cações e instruções fornecidas e

22.5 - A inadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às
strativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

a)
b)

Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que o municÍpio fixar,

undo a gradação que for estipulada em função da natureza da falta;
Expediçáo de "Declaração de lnidoneidade" com o conseqüente

lamento de seu registro cadastral, o que impedirá sua participação em
no âmbito do Estado do Paraná

22.6 - A multa a que alude os itens anteriores, ou a inexecução total
ro impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato
i sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 8666/93.

22.7 - O Município de Nova Santa Bárbara, para garantir o fiel
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela
ndependentemente de qualquer notiÍicação judicial ou extrajudicial.

22.8 -As sanções previstas neste Edital serão aplicadas sem prejuízo
estabelecidas na Lei no. 8666i93.

23 - DA RESCISÃO i i

rli
23.1 - Constituem motivo paia a rescisão ido contratô as hipóteses

hi
I

t
I

I

I
I

I

S

c)

ou parcial do contrato, na
firmado, e aplique as

pagamento das multas,
proponente adjudicada,

das demais cominações

previstàs nos artigos 77 78 da Lei no 8666/93

registro
24.1 - As obrigações
ctivo contrato

momento da assinatura
24.2 - A Prefeitura
contrato, desistir da

24 . DA CONTRATADA

desta licitação serão formaliza das através de

Municipal de Nova Santa Bárbara, poderá, até o
contratação do objeto proposto, no seu todo ou em

de empenho e

Centro, Fone 43. 32P6.8100, CEP - 86.250-000 Npva Santa Bárbara, Paraná-
w'ivrv.nsb.pr.Aov.br 

I

Rua Walfredo Bittencourt de no 222,
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"@ pREFEIruCn vururo pnl

*ffi NovA sANTÂ BARBARA'eà**;*r- i.4,r1 t..:.. ESTADO DO PARANA
i

n?q
t-v ú i.J

.tlparte, sem que catbam qualsquer
valor de aquisição do Edital.

;it
Ii 24.3
I

direitos à proponente adjudicada, soinente o ressarcimento do

- A contratada somente poderá : sub-contratar, total ou

25.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e
edital e demais documentos licitatórios.

24.6 - A contratada caberá todas as providências relativas a execução
das obras como sejam

mentos e da mão de obra; satisfação
de todas as das obras; adoção de medidas de
segurança e no local da obra; e pagamento de
tributos e quaisquer outrbs contribuições.

I

i 24.7 - Não existirá qualquer vínculo jurídico entre o Orgão da
Prefeitura Responsávelie os empregados, subcontratados ou fornecedores da contratada que,
como tal, tenham relação com a obra. :

i,
i 24.8 - A contratada assumirá inteira responsâbilidade pelas obrigações

decorrentes da legislaçáo trabalhista, previdenciária, de acidentes de ltrabalho e qualquer outra
relativa ao pessoal admitido para a execução desta obra.

presente edital e seus
24.9 - Fica convencionado que a execução da obra será regida pelo

xos (Disposições Gerais, Especificações Técnicas para a Execução de

I
I

I
!
I

I

ane
Obras Civis); pela propgsta da firma vencedora e toda a documentação da licitação que são
complementares entre qi, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um documento e
seomitaseráconsideradoespecificadoeválido.

i'rl
i 24.10 - A substituição de profissional na equipe não justificará atraso

e/ou o comprometimentp da qualidade dos serviços, ficando a empresa sujeita as penalidades
previstas neste edital. 

I I ii.
i 

,5 - DrsPosrÇoEs GERATS

i 25.1 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitação, parcial ou totalfnente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou
indeÁização. I l

i_l
i ZS.Z - O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada,

quando não ocorrerem f,roponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao
objeto e/ou às especifidações, respectivamente, ou anular quando ficar evidenciado que tenha
havido falta de competiçpo e/ou conluio.

irretratável dos termos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro. Fone 43. 32É6.8 100, CEP - 86.250-000 Npva Santa Bárbara, Paraná -i:l wwrv.nsb.pr.sov.brl,
liirl

l9

24.5 - Todos os documentos, declarações ou atestados apresentados,
da proponente, ficando a mesma sujeita às penalidades cabíveis em



n!it

r informação,
or nao serao
por parte das

ou suspender,
dos trabalhos

25.6 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá
efetuar vistoria nas in ações das proponentes durante a fase licitatoria.

!

p a rte, a n e n h u m a 0", io 
",?.: "', "f 

jn:,| :f i: il':, i"",,1?& ;T,".H Tll'1t3;,"113,': 
o#,,: #

anuência do ContratantQ. Caso haja autorização e expressa anuência do Contratante, para que a
Contratada possa subcôntratar serviços, esta subcontratação não altqra a responsabilidade da
Contratada, que continuirá integral perante o Contratante, bem como, não existirá vínculo entre o
Contratante e a subconfratada, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante

i

I 25.8 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos
que causar ao Contratafte ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução da Obra,
ficando isento o Contratánte de toda e qualquer reclamação que possa §urgir em decorrência dos
mesmos. I

j

i

aceitarl nas mesma. .o1,oiçff 
t;ff:,HE::ii:?:.1ilt"TXÍ'3Xl?;3§:l'11':iXt;'â:?'itãt?;

em até,25o/o (vinte e cindo por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

i

i ZS.S.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado
expressamente entre o bontratante e a Contratada, poderãó ultrapassar o limite estabelecido no
subitem 25.9. 

i

i 25.9.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços
unitários para determinldos serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitando-se o limite dstabelecido no subitem 25.9.

i

't 2510 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste:edital, excluir-
se-á o pia do início e incluir-se-á o do vencimento. i I

'i:i 25.11 - Caso as datas previstas para a realização de eventos da
presente licitação seja'm declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles dventos serão
realizados no primeiro dia útil subsequente. i l

| ,U 12 - Ficaeleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra,
com renúncia de qualqüer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis
dúvidas oriundas desta licitação. 

]

ii n. informações específicas relativas ao Edital, seus adendos,
modelos, e anexos, qoderão ser solicitados, por escrito junto à Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitur{ Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - NovaiSanta Bárbara - Paraná, "fac-simile" (43) 3266-8100, nos horários
compreendidos entre aiOO as Q.OO e 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, ou ainda por E-
mail: licitacao@nsb.prlqov.br até 07 (sete) dias antes da data rlimite estabelecida para

no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paranâ-Rua Walfredo Bittencourt de

wrvw.nsb.nr.Eov.br
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25.4 - Fica estabelecido
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para impugnações,
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reclamações e reivindicações

reserva o direito de paralisar
pagamento único e exclusivo

como

que toda

proponentes.
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PR EFEI TU A IÚUNICIPAL

ESTADO DO FÂRAI'IÁ

IVIN

<FORN EC EDOR.CONTFATO#T&NO
sob no. <FORNECEDOR.,

NO SANTA BARBARA
n1?

I

MODELO N" Oí

UTA DE CONTRATO DE PRESTAçÃO OE S
t

ERVrÇOS A PREÇos
FIXOS E SEIM
NOVA SANTA
ABAIXO:

I

I

i

Pelo presente instrumento particr
TOMADA DE PREÇOSI No 6/20í7, de um lado, o MU
pessoa jurídica de direi[o público interno, com sede à
Santa Bárbara - Paraná, inscrito no CNPJ sob o no

representado por seu Frefe
doravantenesta cidade,

REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNIcíPIO DE
BÁRBARAEAEMPRESA.. ..., NA FORMA

TOTY|ADA DE PREÇOS No 6/20í7

ular de contrato, vinculado ao Edital
INICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA,
r , Nova

ito brasileiro, casado, residente e domiciliado
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a em presa

<FORN EC E DOR. CONTRATO#T&EN DERECOCOM P LETO>
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste

Osr
executados em conformi

ME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
CONTRATO#T&CNPJ> com endereço à

ato representada pelo Sr.
scriio no CPF sob no.<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, in

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG no
<FORNECEDOR.CONTFATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominada CONTRATADA,
que ao final esta subscr§vem, tem entre sijusto e convencionadó o presente contrato, regido pela
Lei no 8.666, de21de jLlnho de 1993 e demais alterações, de acordo com as seguintes cláusulas
e condições: i

l

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
:

I

Con{stitui objeto desta licitação a contratação de serviços de acabamento e
pintura do Paço Municipal, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de Preços
no. 612p17, do qual redulta este contrato e de conformidade com a proposta da contratante,
vencedora do processo licitatorio em questão

i

CLAUSULA SEGUNDA . DOS ANEXOS CONTRATUAIS
i

transcritos, os seg
Fazêm parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem

uintesrdocumentos:
a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 612017, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de .,

Par{grafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as
partes declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suficientes para, em conjunto com
este contrato, deflnir o seu objeto e a sua perfeita execução.

I

i.
Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele

passam a se vincular to{as as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados
e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente
assinadospe|osreprese|ntanteslegaisdaspartes.

I

cLÁusuLA TERcETRA - DA FoRMA DA ExEcuÇÃo
I

ferviços necessários à conclusão da obra, objeto deste contrato, serão
idade com as especificaçôes constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS

No 6/20í7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, Fone 43. 3266,81 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
rvlvw.nsb.pr.gov.br
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i

BARBARA

DO PREÇO

global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
, daqui por diante denominado "Valor Contratual"

rafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as
seguro, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto

O prazo de vigência do presente Contrato é de
atura do mesmo.

dias,

).
CLAUSULA SETIMA. DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

I

r a obrá concluída , sem nenhuma
e provisoriarmente recebida, em até dias, contados do 10o

ata de Lrs
!

CLAUI
I

SULA OITAVA . DO RECEBIMENTO DA OBRA

(decimo) dia da d sinatura deste contrato

c3l

o

j

I cl4usulA eulNTA - DAS coNDtÇoES DE pAGAMENTo
--'i----' r 

-Yrrt
I., O pbgamento será efetuado em moeda brasileiralcorrente ate 15 (quinze)

dias úteis, após a aórbéentação correta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamentÇ protocolados, desde que atendidas às condições de para liberação das
parcelas. 

I

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado,
em 02 (duas) vias (origirial e uma copia), no protocolo geralda Contratante.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser apresentado, conforme
segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços

c) Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS

GLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNGIA

reajuste e de R

Pa
despesas com im
contratado.

contados da data da

pendência

devidamente habili tado e

especialistas e demais

A contratada obriga-se a entrega

Í

assrn
!

obra ser
nsabilidad

rá feita por técnico
es específicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros,
peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;

no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná-
www.nsb.or.Eov.br I l

Rua Walfredo Bittencourt de

23

PREFEITU IúUNICIPAL

N
ESTADO DO

b) Certidão expedida conjuntamente Secretaria da Receita
(PGFN), referente ae pela Procuradoria-Geral da Fazenda

federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados,
relativos às nas alíneas "a", "b" e

artigo 11 da Lei instituÍdas a

Federal do Brasil
todos os créditos
inclusive os créditos
"c" do parágrafo único
título de substituição, e

,às
contribuições devidas, por lei, a terceiros;



PR EFEI TU F

NOVP
C{ü[A I\4UNICIPAL
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:

b) Examinem os lregistros e documentos que considerem
necessários conferir; 

',

c) Verifiquem se estão disponíveis, naiobra, os equipamentos
disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta
dos mesmos no local da obra, serão impostas as sanções

l

i

contar com a total colabotaii
No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante

ção da Contratada

A execução de serviços aos domingos e feriados so serão permitida
com autorização prévia da fiscalização. 

i
Ii.i n Contratada será obiigada a reparar, corrigir, remover, substituir ou

reconstruir, à suas 
"rpfnr"., 

no total ou em parte, os serviços refeõnies a obra em que se
/i\ verifiquem vícios, defeit(s ou incorreções resultantes de má execução. I

i ^ r /^^Á+.^+^-r^ ^x^ ^., Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos
serviços previstos, o C{ntratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de
terceiros. Ainda, a Contrptada deverá atender às determinações da fiscalização no ptazo máximo
de 24 (vinte e quatro) hdras, e prestar toda assistência e colaboração nejcessária.

il
i Assim que a execução da obra tenha sido concluída de conformidade

com o contrato, será erfitiOo termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação da Contratada.

I

procedido o recebime"*! oâf.ii,: 
tJ3Í".ffi 

33r§""'.'r"J.tilif:f: ;::"ü.H:T#3::ii3ii;ili
ocasião em que será ilavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o recebimento
provisório ou definitivo rirao exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeitá execução do contrato.

i

'i
i cúusuLA NoNA - DA FtscALtzAÇÃo 

it,
I

lDo controle e fiscalizaçáo da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbir:á servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o
pleno cumprimento das iobrigações contratuais, sem prejuízo de outrasrprevistas na lei, cabendo-
lhes, ainda, comunicar { autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução
for de sua competência, jpara adoção das medidas cabÍveis.

I

in fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui,lnem reduz a responsabilidade da Contratada,imesmo perante terceiros,
por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na sua
ocorrência, não implicd co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante ncitificacão. corrigir as falhas, imperfeiçóes ou deficiências apontadas pela
fiscalização 

clÁusuLA DÉcrMA - DAs .BRTGAçôES DA ..NTRATADA
i

Alértn das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRAIADA:

a; iFornecer por sua exclusiva conta, todo equipamentos e mão-de-obra que

ise façam necessários pàra a execução total ba obra, mesmo que não
itenham sido incluÍdos nas planilhas Oe quantitativos pela

i 24
no 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brírbara" Paraná -Rua Walfredo Binencourt de l,i,loraes

I
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c)

b)
c)

c

apurad,
A

as na forma a s

colocadas na obra em

'c)

b

innr'ra

mpanhar e fiscalizar os serviços em todas aS SUAS etapas;
ornecer todos os materiais a serem utilizados ários para execução
Obra

LA DÉCIMA SEGUNDA _ DAS PENALIDADES

RATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem

ipertences da CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta
lexclusiva todas as providências e despesas decorrentes;

d; jAntes de iniciar a execução dos serviços] confrontar entre si os
jquantitativos e especificações envolvidas dando conhecimento à
ifiscalização da programação. Em caso de constatar discrepâncias, erros,
iomissões ou dúvidás, deúerá apresentar propdsta de soluções, cabendo

", iÊrdlitrrdil,i"r.ilíj"j-..T]1li::"=ffi ; ; ::ff ':, 
": ".lprejuÍzos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por

linadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no que

lse refere ao cumprimento das especificações e ptazo de execução,
0 lEfetuar às suas expensas, o transporte de pesdoal e equipamentos, até o

rlocal da obra;
g) iManter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas

jas condiçoes de habilitação e qualificação exiçjidas no Edital Tomada de

lPreço No 6/2017, durante toda a execução deste contrato.
i

,I
GLAUSULA qECtMA PRIMETRA - DAS OBRTGAçOES DA CONTRATANTE

;

Alé1n das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRAitnrutf :

a) flagar o valor constante na ctáusula quarta no prazo avençado;

necess

l'.

a) ulta de 0,1% (um décimo por cento) do ivalor contratual por dia
consecutivo que à data prevista para conclusão da obra; ii

It:
côntratual por dia de atrasob) ulta de 0,1% (um décimo por cento) do valor

na colocação de conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As placas deverão ser

ou negligência, a Co infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato;
Ita de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão

no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova SantaBarbar4 Paraná-
wrvw.nsb.pr.gov.br 

i

d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não
disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na
proposta de preços; 

;

i

!

I

Rua Walfredo Bittencourt de

25

por qualquer dano ou prej
ao pessoal da CONTRATANTE ou
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I

I

I
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ulta de 1Oo/o (dez por cento) do valor contrat'ual quando a Contratada
ceder o contrato, no
anuência do Contrata
(quinze) dias, da data

f)M
a rescisão do contrato

s) uspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de
Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da
declaração de inidoneidade, por ptazo a ser estabelecido

com a gravidade da infração cometida pela Contratada,
78 e incisos da Lei Federal no 8

i

666/93 e suas alterações
posteriores; 

i

i

Par{grafo Primeiro - A multa será cobrada
o estabelecido pela legi§lação pertinente. Caso a Contratada não
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor

I

Parágrafo Segundo - As sanções prev
cumular-se, porém, não ipoderão exceder a 30o/o (trinta por cento

pelo Contratante de acordo com
ven ha a recolher a multa devida
das parcelas vincendas;

istas nesta cláusula, poderão
do valor contratual, e, também,

não excluem a possi bilidade de rescisão admin istrativa do contrato

c SULA DÉCIMA TERC RA - DA RESCISÃO

o
independentemente de

a)
técnica;

b)
parte da Contratada e

c)
quaisquer empresas ou

d)
Contratante, pelo ptazo

suas alterações po

Pari
dos subitens anteriores
demais penalidades leg:

da data de assinat;:,rt

lContratante se reserva o direito de
iirterpelação judicial ou extrajudicial, nos casos

I

I

duando a Contratada fali, for dissolvida ou por
I
I

I

I

I

Quando houver inadimplência de cláusulas ou
dêsobediência da determinação da fiscalizaÇão;

I

Quando a Contratada transferir, no todo ou

!
I

e) demais hipoteses mencionadas no Artigo 78 da
steriohes: '-- -i --'

I

igrafo Primeiro - A rescisão do contrato, qua
relacionados, implicará a apuração de perdas
ris cabíveis.

rescindir o contrato,
ã seguir mencionados:

superveniente capacidade

gondições contratuais por

l

it-ei
I

i

I

Federal no 8.666/93 e

em parte, o contrato a
consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

puando houver atraso dos serviços, sem
He 30 (trinta) dias;

justificativa aceita pelo

contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldade de qualquer natureza
t,,;

CLAUSULA TDEGIMA QUARTA - DO CASO FORTUTTO E EORÇA MArOR

oraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 I 00, CEP - 86.250-000 Npva Santa Barbara, Paraná -

i

ndo motivada por qualquer
e danos e a aplicação das

i

;

igrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir
a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste

Rua Walfredo Bittencourt de
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e)
e expressa

ptazo mo de 15

de q uando for caracte rizada

no

contratuais;
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arterações n,. 
",0"3,;:1".;::",'S."íãx",:í,, *ilIlilLlXlT,:"J5ãy3:â?t'J"ó:?;3i,:Jil11!f

decorrentes das obrigaçÕes assumidas pela CONTRATADA.
I

^. ,l ..-... - -:^--clÁusulA DEcTMA sExrA - DAS DESeESAS oRÇAMerurÁnres
i
I

as decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação

c usulA oÉcrma sÉTIMA - Do FoRo

EI em as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da
Serra -

.l

se ongl
Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura
nem no presente contrato

firma o presente

Bárbara, .... de .

civil,
SUAS

nao

contrato em 03 (três)

de 2017

vias de igual teor,

I

Assim, estando justos e contratados,
na prisença de 02 (duas) testemunhas.

I

I

Preípitura do Município de Nova Santa
I

I

Empresa Ve ra Prefeito Municipat

cioirário responsável pelo acompanhamento d
I

ocontrato

no 222, Centro, Fone 43. 32ií6.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brírbara, Paraná -,rvrvw.nsb.pr.gov.br i ,

cedo

I

I

,l

I

I

Fun

ôEs l

I

2017 ISAO lOe.OOr .04.122.0070.2006 504 lS.s.eO.gg.OO.OO Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de
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ser notificados

e
serão

As

eem sendo

de caso fortuito e força maior,
comprovados a CONTRATANTE, dentro de

IúUN ICI FAL

SANTA B

de
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E§TADO DO P

MODELO NO 02
(razá social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail

CARTA - CREDENCIAL

de (nseütmês)

de Lici
I
I

i

TOMADA DE PREÇOS No 6/20í7

serviços de acabamento e pintura do Paço

Prezados Senhores,

o aixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade,

pessoa designada po

JPCN

(i.nserir o loca|, dé jnserir o ano)

À
Comissao

REF: EDITAL

Objeto: Contratação unlc pal.

documentação
e com poderes

de habi
para

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG no, e tura do responsáve[)ass,na

(Nome; RG no e assinat ra do representante legal)

OBS: Firma reconhecid do responsável legal

no 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbar4 Paraná-

I

I

I

i

I

a
I

i
i
I

i

I

I

I

I

I

i
I

I

Rua Walfredo Bittencourt de

rvwrv.nsb.or. Eov. br
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na de proponente
vem, pela presente, informar a Senhoria que o senhor

carteira de identidade éa
nós para a sessão de

e propostas de assinar as
a prazos recursais q referir a



c,i 5,
BAR

PREFEI

Íl

social,

DA E PREÇOS No 6/20í7

serviços de

mile", e-mail CNPJ)

DE UME NTOS

e ra do Paço

senho nome
nome proponente

ta legal)

No 03

NTO DOCRECEBIDE

L

AL TO

de
À
Com

Ref:

pal.Vlunicntratação

constituíd
docume

ignatário
pro

Co

da o
o
ni

r
o
o

co da Tomada de Pre
:

l
I

l

relativa ao lote úrece toda a
em apreçoEdital

de

respodoassiebo, nome, RG(

SantaRua rrt de I CEPr 00, - 86.250-000 Nrloraes no 222, Centro,

IVIUNICIPAL

(inserir o loca[), de

BARA

e

representante
declara a mesma

supramencionada, do

objetJ:

(inserir o dia) (inserir o ano)

43 Paraná -
29



responsável da pro, CPF n", e assinatura

nlílt-1 )i J

Ref: AL TO

obj

EST'ADO OP

Decla mo

da Obra,

(ca rim

pal.untc

o da
dante o ocal

icitador)

)

Rua de no 222, Cenlro, 43 100, cEP - 86.250-000 Santa

TU lvlUNlClPAL

SANTA B
I

ARBARA

MODELO NO 04

ATESTADO DE VISITA

PREÇOS No 6/20í7

serviços de acabamento e pintura do Paço

que o Sr. (inserir nome completo), CPF

Contratação

(inserir o número)

da Tomada

(inserir o local) de de(inserir o dia) (inserir o ano)

nome, RG no e assinatura do responsável
I

30
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I

i

PREFEITURA MUNICIPALt,

NOVA SANTA EARBARA
E§TêDO DO PÉiRANA

I

iI MODELO NO 05

Í\.r nU: !

social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail

ErÇÃo Ao EDTTAL E INEX|STÊNCIA DE F S SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAçÃo

e
l

DEC|-ARAçÃO DE SUJ
I

i

I

I

A Comissão de Licita

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 6/2017
i

Objeto: Contratação dé

declara,
O sig natário

expressamente
em cons
integralm

ideração, dos
ente qualquer

apenas das propon
possibilidade de a Obra e/ou os Serviços

a inexistência de
L idoneidade da o
suas alterações

I

i

I

I

Declara, ai a, para todos os fins de direito, fatos supervenientes,
ou que comprometam a roponente nos termos

Artigo 97 da Lei 8.666/93, e e que está ciente da
ocorrências posteriores

(inserir o locat), gnàerir o dia) de (rnsenrio mês) de (aseürc-anp)

(ca bo, nome, RG no e assinatura do responsáve

no 222, CenÍro, Fone 43 100, cEP - 86.250-000
rvrvrv. nsb.pr. Àov. br

I

i

i
I

cao
I

impeditivos da q
do Artigo 32, & 20, e

obrigatoriedade de declr

egal

Rua WalÍiedo Bittencourt de Santa Barbara, Paraná -
3l

serviços de acabamento e pintura do Paço

no
e

que venha a ser tomada

CNPJ)

unicipal.

o nome da proponente),
de de Preço

pelo quanto
que acatará
qualificação

que hajam atendido às condições e integral


