
PREFEITURA MUNTCIPAL

E§tado do Parará
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OBJETO - Contratação de empresa especializada para
construção de rede de energia e!étrica, atendendo
ao TG/PAC 073612011.

DATA DA ABERTURA - 1411012013 às 14:00 horas

DOrAÇÃO:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
OO4 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua;
17.512.0205.1007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento
de Agua;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 1300.

VALOR MÁXIMO - R$ 46.035,63 (quarenta e seis mil, trinta
e cinco reais e sessenta e três
centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000 1
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- Nova Santa Bárbara, Paraná - g - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br



ITURA tv'IUNICiPAL

A SANTA EÁNEARA [í( 2{1
EST.ADO oo pntelÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 18 de setembro de 2.013.

em o presente à íinalidade de solicitar ao Setor de LicitaçÕes que

idas necessárias para abertura de procedimento licitatório para

üôntrata ri resa especializada para construção de rede de energia elétrica,

C 073ô/2011, num valor estimado de R$ 46.035.63 (quarenta

reais e sessenta e três centavos).

ndo o que se apresenta para o momento. subscrevo-rne.

Atenciosanrente,

João Antônio Bortotti

Secretário de Serviços Públicos Externos
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: 005
ELETROCARREIRA@HOTMAtL.COM
RUA DR, GEI{ARO RESENOE 1352

CAMSARÀ. - PR CEP ê639C-COC

cNPJ 08.930.539/0001$€.

FONE 43 353?-5637

Data 05i09/2013

Ordem de sêrviço - no 17976

Responsável FUNCIONARIO WHITE

DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA: PROJETO APRAVADA PELA CAPEL E EXECUÇ,AO
aRMAÇÃO DE 112.5 t$C, PRIMARIO DE 13,8KV E SECUNDÁRtA 220t384V, CAM

LOTE 3>
DÉ UMA
POSTO DÊ o E ENTRADA DE SERVTÇO DE 3X175A, NA ÃREA DO POçO ARTESIANO. COtn
i:ARNEÜIMEN'TÜ MATÉRIAL E MÃO.DE.OBRA, R$: 39.915,0A

- FORNECIMENTO E IàONIAGETII DE PADRÁA DÊ ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COIú AMPERES.
COFARME NARMAS DA ÇOPEL EM BAIXA TENSÃO. R$: 1.032

valol Ívl.o R$ 40.947,00 Valor itsns Valor Total R$ 40.947,00

Cliênte 9076

Ei:cereco

Cidade

ÉIÍURA MUNICIPAL DE NOVA §ÀNTA BARBARA Fone

.EPUF

C0brâdoVâlor

R$ 40.947,00

E LETR0GA R RE I RÂ@l-l OTft,IÂ I L. CO M
RUA DR GENARO RESÉNDE 1352

CAMBARÂ - PR CEP 863S0-000

cNPJ C8.98C.539.r0C01-ê6

FONE 43 3532-a637

Ordêm dê seÍviço - no 17976

far qt serviçoís) dêscrito(s) na O S. n" 17976 fô!'am realizado(s) e estou de acordo com o valore o(s
dôobrado. Tâm ri estou e acordo com cs itens ulilizados conforme relaçáo encaminhada em anexo a 0.S

Estou de acordo que pagarei conforme selecionado abâixo nas formas de pagamentos

í ) ChequÊ para 10 d;âs a contar da Cata deste documento

CAMBARA, 5 DE §ETEMBRO DE 2013

PREFÊITURA [IUt.IICIPAL DE NOVA SAN-rA BAREARA
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ESTADO DO PAXÂNÁ

fi üRRf; §POT.üM{IHi: IA INTHRT-.IA

Nova Santa Bárbara. 181ügt2ü13.

LicitaçÕes

Contabilidade

o de ernpresa especialízada paÍa cônstrução de rede de
ao TC/FAÇ 073612ü1 1.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar â Vossa Senhoria. dolação
para contrataçáo de empresa especializada para construcão de rede

. atendendo ao TC/PAC 073612011, sendo que o valor máximc
46.035,ô3 (quarenta e seis mii, trinta e cinco reais e sessenta e

Sendo o que se apíesênta para o momento.

Atenciosamente,

de \4orees n'll2. Centio- ffi .13. i2ó6.8101r. .- - 86.250-000
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NOVA §ANTA
IPAL

ffiEffiffiAffiA 008

ÇoRREsPor,t nÊruc ta tf.trrR t\,Â

De: Setor de Licitação
Para: Depârtâmento Juridica

tl

Nova Santa Bárbara. 181ü912013

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. João Antônio
rio de Serviços Públicos Externos, solicitando a contratação de

cializada para construção de rede de energia elétrica, atendendo ao
T AC 0736/2011, sendo que o valor máximo estimado e de R$ 46.035,63
(qüarenta e seis mil, trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) einformado pela
pivisão de Contabilidade da existêncra da previsão orçamentária através da
dotaçào:

04 - Secretaria de Serviços Púbiicos Externos;
004 - Arnpliaçao do Sistema de Abastecimento de Agua

.c l-4 05.1007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua:
0 - Obras e lnstalaçoes: 1300

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
co

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

c'r

':Ü

Elai

Set

e Cristína itk
o

u

Ço

tir
i,l,j

i:
,rl

I

l

I

1

I

p:a

I

lL



'Dpofr aq pt t2p'I oslxq '"t §'9p 'un ou olsmatd

o ? tlpo1opo )as D opSa$o't1 ap odTt o anb as-nuuo-{u1 'tuyf to6 
I

'96 /999',8 ?a'I Dp 'q nauilp ' 0au

aiuD?suol a uq ap opôur{ ua DpDuruualap 'D[as no 'to6rn uta

sott 'olaq ap DpDutoJ ap aptptlopout au aya! .Ds pranap {)
tl

onug.trsdsuotl a apnpa\4aducJ Jotnlu D .rnuDJD6 ntor{ atduta4
I
Iop oluaunntanotdo toi4lata atod a olulxp'tlt cSaxl op ay1slq I

l

opop Dltll aq1 anb ap aprlp?pqasuodset a op op apop\nu ap ouad qos '.o7uaub6»d

nas o otod sou7luawoslo sos.rn âJ sop ogsDxlput a oyafqo nas ap o2titmuataotna

oponhapn o la'as Dp'Dlt»lnoa no D?Dl g:.as o\mfis no ttdtuot ow 111!

anb owatatd pnb o ''g61ggg'g ,u pI rlp 'b, o6ty0 ou orsodslp o opudliurc buuoi
ú]sap opuolsa 'oupluauroôto epnptyqruodstp opuDxtput otdl:>runtry ofl ap0 '.111o:)

ap oluaunyodag op oçtàolsattuow 'oluoyod 'annoH

opuapuat.í*rrrrnapapDptrqDrurr:::;::;::f ;í'r'r',
auto-{uoc 'soluajxg sürnqTd soirn.rag ap oualalaas ap sostnatl;

t-gtas osadsap o a '(sonoluac s?q a Dluassas a staal oJuls a'
a oluannQ) $'gt0'9b gg ap pas opSoln4uoc Dp opD"tuusa a ouTinu,r OiDtt O ?jril)

opuas <I\Oõ/q€ZO JVd /CJ oD opuapualD 'ürlrgp otdtaua ap apa., ap diç)ôrutsltoc

atad opozt1otcadsa osatduta ap opSolot?uoC D ayuata{at ,ot25o11c11 apt ossalotd

o atqos ncatnd ap oesstwa opunsn 'tl.oa ap orqwaps ap BI ap DT)p up r4pltnp
oluau.nyodaq assâ D opoqurutDcua aluatpafua autoluo3

0srüIl[nn àíã39âryd

opl'ry1ci7

o3!p!.t

euej?d - eieqr?6 elues P^oN - rq uo-51iIõ€Eair--ãii, :Ieú-l l

o$lcoc/oSo rss çô o N tátt3 - zzzt-ggz (eroi ,eJlauol z!9 ou erca ep seg,eujrng n1e$ .rç

t-t Lii)

DS

SiAS

600 .

YUVAUyS VrNV§ V^ON 30'lVdlCtNnUU yunJtslsHd

I



,l
1l

:lii

ll,

OJU'J

'tíOõ ap otqualas ap 6Í 'bnqtpg DIu,'S ?l.tto/{

'ç'trti'g 'tacand rt g

a§ug

0I0 .

eueiBd - ereqr?g eluEs E^oN - iq-'in-d-Eitüo-0qailifrl iltEur-f
09-t000/0e0 tSç çô o N tdN3 - ZZZ|-992 (e'0) xeJ/auol ,ZLç 

ôu elsco zp sêereujn§

vuv8uy8 vlNvs v^oN 30 ]vdl9tNnH vunl.l§

I



" 011

PREFEITUBA MUNICIPAT

ffi§rHTr
Eslado do Pârará

CORRESPOilDÊNCIA IT{TERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçào sob a modalidade de TOMÂI)A DE PREçO Iro gt64/2O13, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para construção de rede
de energia elétrica, atendendo ao TC/PAC 073612011, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, nos termos da ki n" 8666 de 2 1 de junho de 1.993.

Anexo ao presente, Portaria rf Ol5l2Ol2, designando os
membros da Comissáo de Licitação. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo 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 licitaçâo para as providencias

necessárias.

Nova Santa Bárbara;24 I 09 I 2013.

río
cipal

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 326ó.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Biárbara,

Paraná - www.nsb.or.eov.br
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MUNICIPAL DENOVA SANTA B lve, no .

Comissão Permanente de Licitaçã0, composta pelosjseguintes
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
- 013

EDTTAL DE LTCTTAçÃO
TOMADA DE PREçO no 004/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, atTavés da
Comissáo Permanente de Licitação, torna Público que
tará realizar no dia 14 de outubro de 20í3, às 14:00
horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Antônio Rosa de Almeida n" 130, Bairro
Centro, nesta cidade, licitação na modalidade TOMADA
DE PREçO, do MENOR PREÇO, POR LOTE, conforme
se especiÍica a seguir:

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
1411012013 às 14:00 Horas

OBJETO - Contratação de empresa especializada para construção de rede de
energia elétrica, atêndêndo ao TC/PAC 073612011.

VALOR MÁXIMO - R$ 46.035,63 (quarenta e seis mil, trinta e cinco rêais e
sessentâ e três centavos).

DOTAÇÃO -
04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
004 - Ampliaçao do Sistema de Abastecimento de Água;
17.512.0205.1007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 1300.

mo,*n

O EDITAL COMPLETO, poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, Setor de Licitações, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - PR, ou ainda ser solicitado pelo telefone 43-3266-8í00
ou "e-mail" licitacao@nsb.pr.qov.br ou através do site www.nsb.or.qov.br

Nova Santa Bárbara, 24 de setembro de 20í3

Eduardo her de Souza
Presidente da Comissão de

Poriaia n' 015/201
L

Rua Walfredo Bittêncourt de Morâês, 222 - A(0xx43) 3266-8í00 C.N.PJ.95-s61.080/000I.ó{)
E{íail: licitacao@nsb-or.oov.bí - Nova Santa Báóara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

Departamento Jurídico

Ref. Tomada de Preços n' OO4/2O13 - Contratação de empresa
especializada para construção de rede de energia elétrica, âtendendo ao
rclPAc 0736/20tt.

A presente Tomada de Preços, bem como o edital
convocatório atendem as exigências da Lei n" 8666193.

Nova Santa Bár PR,24

Ange Pereira
to JurÍdico

.ÉD
ftrtM
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TOMADE DE PREçO No 004/2013.

Objeto: Contratação de emprêsa especializada paÍa construção de
Íede dê energia êlétrica, atendendo ao TC/PAC 073612011.

Entrega dos Envêlopes: Até às í3:30 horas do dia 1411012013. Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro, Nova Santa Bárbara -
PR-

Abertura dos Envelopes: Na Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara,
Rua Antônio Rosa de Almeida n' 130, Baino Centro, Nova Santa Bárbara -
PR, às '14:00 horas do dia 1411012013.

A PREFEITURA ÍTIUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO
PARANÁ, em atendimento a solicitação da Secretaria de Serviços Públicos Externos, através
da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, consoante a Lei Federal no
8666/93 e posteriores alteraçôes, tem a finalidade de receber propostas para a contrataÉo,
pelo critério MENOR PREçO, POR LOTE, do objeto descrito no art. 1o e de acordo com projeto
emanexoeaDotação:

. 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
o 004 - Ampliaçáo do Sistema de Abastecimento de Água;
. 17 .512.0205.1007 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
o 214.90.51 .00.00 - Obras e lnstalaçóês; 1300.

1 . DO OBJETO

1 .1 - Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa
especializada para construção de rede de energia elétrica, atendendo ao TC/PAC 073612011,
conforme as es urr:

fstado do Paraná

) A execução desta obra compreende a disponibilizaçáo dos
equipamentos de obra, ferramentas e equipamentos de segurança, bem como o fornecimento
de todos os materiais, acessórios, mão de obra, com todos os encargos e obrigações de ordem

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 1
Paraná - El - E-mails - licitacaoíÔnsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Objeto: Contratação de empresa êspecializada para construção de rede de energia
elétrica, atendendo ao TC/PAC 073612011.

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias, contados do 10o (decimo) dia da data de assinatura do
contrato.

Prazo de Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatura do
contrato.

Capital Social Mínimo: RS 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Garantia de Manutenção de Proposta: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Preço Máximo: R$ 46.035,63 (quarenta e seis mil, trinta e cinco reais e sessenta e três
centavos).

LOTE í
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trabalhista, previdenciária, securitária e civil, necessárias a completa e perfeita execução da
obra.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas com a execução do objeto do edital em epígrafe serão

financiadas com os seguintes recursos orçamentários:

- Termo de Compromisso firmado entre município de Nova Santa Bárbara e
FUNASA - TC/PAC 073612011, no valor de R$ 46.035,63 (quarente e seis mil, trinta e cinco
rêais e sessênta e três centavos), que serão pagos conforme execução da Obra e medições
feitas pelo Município.

3 - COND|çOES DE PARTTCTPAçÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitaçáo:

a) Empresa do ramo cadastrada, nas condiçóes exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho de
'1993 e suas alteraçôes, na SecretaÍia de Estado da Administração e Previdência do Paraná -
SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento
das propostas (envelopes n' 1 e n' 2), ou;

b) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 dejunho de
1993 e suas alteraçôes, em outros órgãos ou entidades da administraçáo pública, com
certiÍicado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n' 1 e n" 2), ou;

c) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art.
22, § 20 da Lei no 8.666/93.

3.2 - Está impedido (a) de participar da licitaÉo

a) o autor do pro,jeto básico ou executivo da obra;

b) empresa ou consórcio de empresas rêsponsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5o/o (cinco por cenfo) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico
ou subcontratado;

c) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgáo da administraçáo direta ou
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o licitador.

d) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) consórcio de empresas

3.3 - Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4. DA APRESENTAçÀO DOS ENVELOPES

4.1 . Os envelopes I e ll, contendo, respeclivamente, a DOCUMENTAçÃO referente à
habilitação, e PROPOSTA, deverão ser entregues até na data, horário e local indicados neste
Edital, devidamente fechados e opacos, identificados na face de cada qual com os seguintes
dizeres:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CeÍtÍo,l 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br

2



TErEIIUIIA IITUNILITAL

ffisrmtEÁmrm '017
Eslado do Paraná

4.2. Não será concedido prazo suplementar paÍa a apresentação dos envelopes, nem
permitida à alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda correção do
que constar nos documentos ou propostas.

5 . DO TIPO, PREçO E CONDIÇÔES DE PAGAMENTO:

5.í. A licitação será realizada sob o regime de empreitada por menor preço, por lote, sem
reajuste de preços.

5.2. O valor máximo admitido na presente licitação será de R$ 46.035,63 (quarenta e seis mil,
tÍinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

5.3. A CONTRATADA poderá apresentar fatura parcial para pagamento, correspondente as
etapas dos serviços executados. As faturas parciais não poderão possuir valores inferiores a
10o/o (dez por cento) do valor global do contrato, como também a fatura final não poderá ser
inferior a 40% (quarenta por cento) do valor global do contrato. O pagamenlo será efetuado
após aprovação da folha de medição.

5.4. Nenhum pagamento isentará a empreiteira das responsabilidades contratuais, nem
implicará na aprovação definitiva dos serviços correspondentes.

5.5. Fica estabelecido que o Município poderá a qualquer momento, alterar ou interromper a
execução das obras, modificando ou rescindindo o contrato, pagando neste caso, à empreiteira
contratada, somente os serviços executados até a data da rescisão, com o devido desconto
dos percentuais do INSS bem como o expressamente determinado pela Lei no. 8.666/93.

6 . PRAZO DE ENTREGA DA OBRA:

6. 1 . O prazo máximo para execuçáo da obra, objeto da presente licitaçáo, será o previsto no
item 1 deste edital.

6.2. O prazo de execução é improrrogável, salvo ocorrência de força maior ou caso fortuito, que
deverão ser formalmente justificados, ficando a critério da administração, a aceitaçâo ou não
dessa justificativa.

7. DA HAB]LITAçÃO PRELIMTNAR - ENVELOPE N'1

Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE l, devidamente fechado e
inviolado, os documentos abaixo relacionados que deverá ser apresentado em original, ou
por qualquer processo de cópia autenticada, por cartório competente ou servidor da
Administração. As folhas deverão, preferencialmenle, ser do tamanho A4 (21,0 X 29,7cm) e a
de rosto deverá conter a mesma indicação do ENVELOPE No í. O volume preferencialmente
encadernado com tipo espiral, deverá conter o índice dos documentos com as páginas

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cerlfro, t 43.326ó.8100, B - 8ó.250-000 - Nova Santa Bárbara, $
Paraná - El - E-mails - licitacao(ônsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.ga!.b!Í

í ) - ENVELoPE "r" - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS No 004/2013
NOME DA PROPRONENTE:
ENDEREçO DO PROPONENTE:
2) - ENVELOPE "t1" - PROPOSTA DE PREçO
PREFEITURA MUNIC]PAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF.: TOMADA DE PREçOS No 004/2013
NOiIE DA PROPRONENTE:
ENDEREçO DO PROPONENTE:
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correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da
proponente.

7.i - euANTo À xaaruraçÃo tuníotcl:

7.1.1 - Certificado de Cadastro, nas condições exigidas pela Lei -
no 8.666 de 21 de junho de '1993 e suas alteraçóes, no setor de Cadastros e Obras do
Licitador, ou, na Secretaria de Estado de Administraçáo do Paraná (SEAP), ou ainda em
qualquer outro órgáo ou entidade da Administração Pública, com Certificado em vigência na
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02).

7 .1 .2 Declaração, sob penas da lei, que náo mantém êrl sêu z
quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos. (Modelo no 09
- Anexo).

7 .1.3 RegistÍo comercial, no caso de empresa individual ou ato -
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis acompanhado de prova da diretoria em exercício, com o ramo de atividades compatível
com o objeto deste edital.

7.2 . OUANTO A REGULARIDADE FISGAL:

7 .2.1 - Prova de Regularidade com as Fazendas:

a) Federal mediante apresentaçáo de certidáo negativa de -
débitos de tributos e a certidão negativa de inscrição em dívida ativa da União emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional da sede da empresa;

b) Estadual mediante a apresentaçáo de certidão de -
regularidade fiscal e certidão negativa de divida ativa de tributos estaduais emitida pela
Íespectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) unicipal mediante a apresentaÉo de certidão negativa -
emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do Município da sede da empresa;

OBS: No caso em que a certidão negativa de débitos de tributos/de
regularidade fiscal e a certidão negativa de divida ativa forem
unificadas, este documento único poderá ser apresentado.

7.2.2 - PÍova de Regularidade de débito expedida pelo INSS-
(CND), e prova da situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS-
(cRS);

7.2.3 - CeÍlidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) --
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaçáo de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 10 de maio de 1943. (NR).

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n"222,Cento,7 43.32óó.8100, I - 86.250-000-Nova Santa Bárbar4 {
Paraná - El - E-mails - licitacao(Ensb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br
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7.3 - QUANTO À HABILITAçÃO TÉCNrcA:

7.3. 1 - Ser empresa de engenharia, devidamente cadastrada no/
CREA, apresentando a Certidão de Registro;

7.3.2 - Comprovação de cadastro da empresa junto à COPEL - -
Companhia Paranaense de Energia;

7.3.3 - Declaração assinada pelo responsável técnico e
representante legal da empresa proponente, que utilizará materiais de boa qualidade constante -
no memorial descritivo a serem utilizados na execução da obra;

7.3.4 - Dêclaração de Íecebimento de documentos (llodeloz
n" 03 - Anexo);

7 .3.5 - Atestado de visita (iiodelo n' 04 - Anexo) expedido -
pelo licitador. Ê recomendado 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
integralmenle pela própria proponente;

Obs. - O profissional representante do proponente, devidamente
habilitado junto ao CREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas propriedades com a
finalidade de proceder à visita e inspeçáo. A proponente será responsável por danos pessoais
(fatais ou náo), perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas
causados, os quais não teriam ocorrido senão pelo exercício dessa autorização.

7.3.5 - Relação de veículos, máquinas e equipamentos a serem/
disponibilizados para execução da Obra, em todas as suas fases, constando o nome, número
do RG, assinatura do responsável legal, o nome, número do RG, número do registro CREA, e
assinatura do engenheiro habilitado, com apresentação da declaração foÍmal de sua
disponibilidade, sob pena de não habilitação. Mesmo que não conste no edital, relaçáo mínima
de veículos, maquinas e equipamentos, a proponente deverá apresentar, sob pena de
inabilitação. (Modelo n' 10 - Anexo).

OBS: Caso as certidões de regularidade não apresentem a data
de validade, serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias após a data de emissão das
mesmas,

7 .4.1 - Apresentar atestado de profissional com vínculo z
permanente com a empresa, comprovando a execução de no mínimo, uma obra semelhante de
complexidade tecnológica e operacional, inclusive anexando respectiva ceÉidão de acervo
técnico emitido pelo CREA.

7.4.2 - Declaração de responsabilidade técnica indicando o,.-
responsável técnico pela execução da Obra (Modelo n'05 - Anexo), até o seu recebimento
definitivo pelo Contratante. O mesmo náo poderá ser substituído sem expressa autorização e
anuência do Contratante.

Obs. E vedada, sob pena de inabilitação, a indicaçáo de um
mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma
proponente.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CentÍo, t 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova Santa Btubar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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7.4.3 - Comprovaçáo de vínculo permânente com a empresa,
através de registro em carteira e ficha de registro, entre o responsável técnico pela execução
da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita
através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

7.5 - QUANTO A QUAL|F|CAçÃO eCOHÔntCA FTNANCEIRA:

7.5.2 - Comprovação do capital social, integralizado e registrado na -
forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no ltem 1.í.

Obs, O capital social poderá ser atualizado pela proponentê para a
data limite estabelecida para o recebimento das pÍopostas (envelopes no 1 e no 2), através de
índices oficiais específicos para o caso.

7.5.3 - Declaração de que concorda com todas as condições _.
estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de -

fato superuenienúe impeditivos da habilitaçáo (Modelo n' 06 - Anexo).

7.5.4 - Como Garantia de Manutenção de Proposta a licitante .-
deverá oferecer caução em moeda corrente brasileira, carta de fiança bancária ou seguro-
garantia no valor estipulado no item 1.1 deste edital. Este documento deverá constar no
Envelope no 01.

7 .5.4.1 - A garantia de manutenção da proposta deverá ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1o, l, ll e lll da Lei no 8.666/93. Caso a proponente apresente
a garantia mediante cheque, este deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta
corrente específica, ficando a habilitação condicionada à sua compensação.

7.5.4.2 - A garantia de manutenção da proposta oferecida pela
proponente vencedora ser-lhe-á devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for
firmado. A garantia de manutenção de proposta das demais proponentes serão devolvidas
dentro dos trinta dias seguintes à celebraçáo do termo de Contrato de Empreitada mediante
requerimento por escrito.

7 .5.4.3 - A proponente perderá a garantia de manutençáo da
proposla quando:

a) retirar os envelopes n' 1 - habilitação preliminar e/ou n" 2 -
proposta de preços durante as fases do certame licitatório, sem justificativa aceita pela
comissão de licitação;

b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e não proceda,
dentro do prazo estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da
garantia de execução.

8 . DA PROPOSTA DE PREçO - ENVELOPE NO 2

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 deverá ser apresentado em original. As folhas deveráo,
preferivelmente, ser do Tamanho A4, e a de rosto deverá conter a mesma indicação do

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 2?2, CerttÍo, E 43.3266.8100,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara"
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.eov.br
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7.5.1 - Declaração expressa do responsável legal da proponente
participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou 7
concordata ou impedida de licitar, e, nem é objeto de quaisquer restrições ou notas
desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta.
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Envelope no 2. o volume preferencialmente encadernado com o tipo espiral, deverá conter um
índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e
rubricadas por elemênto credenciado da proponente.

8.í . CARTA-PROPOSTA DE PREÇO

Deverá ser apresentada a proposta de preços (Modelo n. 07 -
Anexo) datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e
entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado
pelo regime de empreitada a preços fixos e sem direito a reajustes. A Carta-Proposta deverá
conter:

Razão Social, endereço, telefone, "fac-simile", E-mail, e o
CNPJ da proponente;
Nome do titular ou do representante legalmente constituído
com respectiva assinatura;
Data;
Preço Global do objeto em moeda brasileira conente, grafado
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 1e no 2), pela Comissão de
Licitação;

g) Declaraçáo da empresa proponente de que aceita todos os
termos do presente Edital e de que na sua proposta estão
considerados todos os custos, como materiais, 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.

8.1.2 - Em câsos excepcionais, previamente à expiração do prazo
original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes, uma prorrogaçáo
específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser feitas por escrito. No
caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta
será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilaÇão do prazo solicitado, não será
permitido modificar a respectiva proposta, nem sequer argüir futuramente qualquer alteração
de preços.

8.1.3 - Seráo desclassificadas as propostas de interpretação
dúbia, as preenchidas a lápis, as que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos
demais licitantes, as que não estiverem assinadas, as que estiverem em desacordo com o
solicitado e as que apresentarem preços acima dos estabelecidos no presente Edital, ou
manifestamente inexeqüíveis, não atendendo as disposições dos Artigos 44 e 48 da Lei no.

8.666/93.
8.1.4 - A Proposta deverá ser datilografada ou digitada por meio

informatizado, redigida de forma clara, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso conente, sem omissões, irregularidades ou defeitos de linguagem que
dificultem a interpretação e o julgamento, além de ser datada e assinada pelo representante
legal e pelo responsável técnico da empresa proponente.

Rua Walfredo BiüencouÍ de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@rsb.pr.eov.br - wruw.nsb.pr.sov.br

7





1ÍTTEI I U'ÍA üUNl(JITAL

- 022
Eatado do Parará

8.2 - PLANTLHA DE SERVTçOS

8.2.1 - Deverá ser apresentada uma Planilha de Serviços (Modelo
n' 08 - Anexo), datilografada ou impressa por computador, sem rasurâs e entrelinhas e deverá
conter:

Razão Social;
Município, objeto e projeto;
Data;
Discriminação dos serviços, unidades de medidã,
quantidades, preços unitários, preços parciais, preços
subtotais e preço global;
Nome, RG no e assinatura do responsável legal pela empresa,
bem como o nome, número do registro do CREA e assinatura
do Engenheiro responsável.

8.2.2.1 - O rol dos serviços (descrição dos serviços) e as
quantidades serão fornecidas pelo licitador (Anexo). O rol de serviços e as quantidades
fornecidas pelo licitador náo poderáo ser alteradas pela proponente. Também é vedada a
inclusão ou subtração, pela proponente, de serviços e de quantidades, no rol de serviços e de
quantidades, fornecidas pelo licitador, sob pena de desclassificação.

8.2.3 - Preços Unitários

ffi§rrnÚErnfr

8.2.3.1- Os preços unitários deveráo ser relacionados na Planilha
de Serviços, na coluna'PREÇO UNITÁRIO' e deverão ser apresentados para cada serviço,
em coníormidade com o projeto, as especificaçÕes e as demais peças fornecidas pelo licitador.

a)
b)
c)
d)

e)

8.2.3.2 - Deverâo estar incluídos nos preços unitários materiais,
equipamenlos, testes, aparelhos, fenamentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-
obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislaçáo social, trabalhista,
previdenciária, infortúnio do trabalho, impostos, taxas, administração, lucro e quaisquer outras
despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da
Obra.

8.2.3.3 - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela
Comissáo de Licitação, a apresentar uma delalhada composição de preços unitários que
demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra.

8.2.3.4 - A composição de preços, referidas no item anterior,
deveráo ser entregues por escrito ao presidente da Comissáo de Licitação, no prazo
impronogável de 48 (quarenta e orlo) horas após o recebimento da solicitação.

8.3 - D|SPOSTÇÔES nergnexrEs À PRoPoSTA DE PREçOS

8.3.1 - A apresentação dâ proposta de preços na licitação será
considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os poetos,
especificaçóes, e demais documentos, que os comparou enlre si, e que obteve as informações
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de
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Obs. - A proponente deverá preencher a Planilha de Serviços
relacionando os preços unitários e o parcial. O preço parcial é resultante da multiplicaçáo das
quantidades, fornecidas pelo licitador, pelo respectivo preço unitário. O subtotal proveniente da
soma dos preços parciais, e o preço global é resultante da soma dos preços subtotais.

8.2.2 - Descrição dos Serviços e Quantidades
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preços, e que os documentos da licitaçáo lhe permitiram preparar uma proposta de preços
completa e satisfatória.

8.3.2 - Fica entendido que os projetos, peças gráficas,
especificaçôes, memoriais e todos os demais documentos são complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será considerado
especificado e válido.

8.3.3 - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para
pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretaÉo, pela mesma,
do objeto do lote, do Edital, das peças gráficas, das especificaçóes técnicas, memoriais e/ou
dos demais documentos da licitação.

8.3.4- Não será aceito preço para instalaçáo de canleiro e
mobilização com valor superior a 2% (dois por cento) do preço global da proposta de preços.

9 - RECEPçÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.2 - Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e
inviolados, o representante da empresa que não for membro integrante da diretoria, deverá
apresentar à Comissão de Licitação, Carta Credencial com firma reconhecida, que lhe
outorgue poderes legais junto à mesma, caso queira opinar ou participar ativamente da sessão
(Modelo n" 02 - Anexo), ou através de Procuração passada em Cartório.

9.3 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma
proponente, sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo represente.

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

9.5 - Em nenhuma hipótese será concedido ptazo paa
apresentação ou substituição de documentos exigidos e inseridos nos envelopes no "l e no 2,
ressalvados os erros e omissões sanáveis, de natureza secundária, que não constitua um
desvio significativo, contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação
relativa de qualquer proponente. Contudo, existem tipos de erros ou omissões básicas, que
por sua gravidade, são considerados insanáveis, por exemplo: falta de assinatura em
documentos, na proposta de preços, na planilha de serviços, e no cronograma físico-
financeiro. Assinatura aposta por exemplo por elemenlo não credenciado ou não habilitado, ou
ainda, a não apresentaçáo de garantia de manutenção de proposta.

9.6 - Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitaçáo
e pelos presentes que assim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o
resultado 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-mail, publicaçáo na imprensa oÍicial).

9.7 - Será lavrada Ata circunstanciada da reunião de recepçáo e
abertura das propostas (envelopes no'l e no 2), que registrará as reclamaçóes, observações e
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9.1 - No dia, na hora e no local fixados neste edital, a Comissão
de Licitaçáo receberá os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente: rubricará,
juntamente com os representantes que assim o desejarem, o envelope no 2, que conlem a
proposta de preços, e procederá a abertura dos envelopes no í, que contem a documentaçáo
que será submetida à análise da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.
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demais ocorrências, e será assinada pela comissáo de Licitação e demais proponentes
participantes que assim o desejarem.

íO . ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

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

10.2 - Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura
e/ou com bonão, e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade
parâ esta licitaçáo.

10.3 Não serão aceitos protocolos substituição aem
documentos.

10.4 - Será considerada habilitada a
documentação atenda às exigências estabelecidas neste edital.

proponente cuja

10.5 - Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de
Licitaçáo poderá fixar as proponentes o prazo de 08 (oito) dias uteis, para apresentação de
nova documentação.

1'l - ABERTURA DOS ENVELOPES No 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

11.'1 - Na data e hora fixados para a reunião de abertura dos
envelopes no 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes
inabilitadas os respectivos envelopes no 2, fechados e inviolados. Caso a proponente
inabilitada não se fizer representar na sessão, será devolvido pelos meios convencionais, após
a homologação da licitaçáo.

1 1 .2 - Na data e hora apÍazada, a Comissão de Licitaçâo,
procederá à abertura dos envelopes no 2, das proponentes habilitadas e lerá em voz alta o
nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de
cada proposta, que será rubricada pela Comissão de Licitação e por cada representante das
proponentes presentes que assim o desejarem, sendo após lavrada Ata circunstanciada da
reuniáo de abertura, que registrará as reclamações, observações e ocorrências e será
assinada pela Comissáo de Licitação e pelos representantes das proponentes que assim o
desejarem.

1'1.3 - Ultrapassada a fase de habilitaçáo e abêrtas às propostas,
a Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar as proponentes por motivos
relacionados à habilitação preliminar, salvo em razáo de fato superveniente ou conhecido após
a análise dos documentos de habilitação preliminar.

í2 . JULGAIIIENTO E CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS

12.1 - A Comissão de Licitaçáo avaliará, julgará e classificará as
propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à
autoridade competente para as demais providências.
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12.2 - O critério a ser utilizado será a da proposta de menor preço,
por lote, desde que cumprido o exigido no edital.

12.3 - A Comissão de Licitaçáo fará a conferência da planilha de
serviços, que contém a descrição dos serviços, unidades, quantidades e preços unitários.
Constatado eno aritmético ou o náo cumprimento do estabelecido no ltem l, com relaçáo à
variação do percentual pré-estabelecido para o valor de cada item (30%), serão efetuadas as
devidas coneções obedecendo-se os critérios fixados neste edital. Se a proponente não
aceitar a coneção do preço analisado, sua proposta será rejeitada.

1 2.4 - Se existir eno aritmético na multiplicaçáo da quantidade
pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de
Licitação, exista erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal do preço unitário. Neste caso o
preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

12.5 - No €so em que houver uma discrepância entre o valor do
subtotal indicado na planilha de sêrviços e o valor subtotal conferido, prevalecerá o valor
conferido.

12.6 - No caso em que houver uma discrepância entre o preço
global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá o preço global
analisado.

í 2.7 - Será desclassiÍicada:

12.7.1 - A Proposta elaborada em desacordo com o presente
edital, a que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital, ou preço ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

12.7 .2 - A proposta que apresente preços unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero,

12.7 .4 - Consideram-se inexeqüíveis as propostas cujos preços
globais selam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das
propostas, superiores a 50% (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
máximo do lote;

12.7 .6 - Quando for evidente a falta de concorrência ou a
existência de conluio ou práticas de corrupçáo em licitações e/ou em execução de contratos,
sujeitas a sanções previstas na legislaçáo. Se de acordo com o procedimento administrativo
ficar comprovado que um representante do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou
proponente, inconeu em práticas conuptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador
poderá:

a) Rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada
com o respectivo processo de aquisição ou contratação;

12.7.3 - A proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela
Comissão de Licitação, quando foÍ razoável concluir que a proponente não seria capaz de
executar o contrato ao preço de sua oferta;
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b) Declarar o proponente inelegÍvel, para participar êm
futuras licitaçóes ou contratos em que o licitador for parte.

12.7.7 - Se todas as propostas de preços Íorem desclassificadas,
a Comissão de Licitaçáo poderá fixar às proponentes o prczo de 08 (oito) dias para a
apresentação de outra proposta de preço.

12.7.8 - Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais
propostas, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se
conhecer a ordem de classificação.

'12.7.9 - A classificação das propostas de preços será comunicada
diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, 'fac-simile', E-
mail, e publicação na imprensa oficiâl).

13 - ADJUD]CAçÃO E CONTRATAçÃO
í 3 I - Até a assinatura do contrato de empreitada, o licitador

poderá desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba
indenizaçáo ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo
conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que
desabone sua idoneidade ou capacidade finânceira, técnica ou administrativa.

13.2 - A execução da obra dar-se-á mediante termo de contrato
de empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitaçáo, após a
homologação da licitaçáo, sendo que o prazo do mesmo será o constante no item 't.1 deste
edital.

13.3 - A proponenle vencedora será convocada para assinar o
termo de contrato de empreitada (Modelo n'0í - Anexo) dentro do prazo máximo de 05
(cinco) dias, a partir da data de homologaçáo, sob pena de decair do direito de contratação,
sujeitando-se às penalidades da lei.

í3.4 - A proponente vencedora deverá apresentar para
celebração do contrato, quitação do debito junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/PR, ou visto, quando a empresa náo tiver sede no Estado do
Paraná.

13.5 - É facultado ao licitador, quando a empresa convocada não
assinar o termo de contrato de empreitada, convocar as proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado ou solicitar a revogação da presente.

.I4 - DA GARANTIA DE EXECUçÃO

'14.1 - A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura
do termo de Contrato de Empreitada, a formalizaçáo da garantia de execução que servirá de
garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

14.2 - Com base no Artigo 56, §2o, da Lei 8.666/93, será exigido
da empreiteira contratada, prestação de garantia de 5,0% (cinco por cento), do valor do
contrato, a ser escolhida dentre as seguintes modalidades:

a) - cauÉo em dinheiro;
b) - segurogarantia
c) - fiança-bancária
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14.3 - A caução responderá pelo fiel cumprimento das cláusulas
do contrato, em especial, pelas eventuais multas que forem impostas.

14.4 - A cauçáo poderá ser levantada com os juros e acréscimos
da poupança, sendo repassada à empreiteira, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da obra, de cujo recebimento a empreiteira contratada dará quitação, em se tratando
de cauçáo em dinheiro.

'14.6 - Caso optar por cauÉo através de cheque, esse devera ser
emitido eu favor do município, podendo ser descontado na hipótese de descumprimento do
contrato por parte de contratada.

14.7 - Qualquer majoração do valor contratual obrigará a
contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item í 4.2, valor conespondente a 5%
(cinco por cenlo) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a
contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

14.8 - A contratada p€rderá a garantia de execuçáo e a garantia
adicional, se houver, quando:

a) da inadimplênciâ das obrigações e/ou rescisão unilateral do
termo de Contrato de Empreitada;

b) quando do náo recebimento provisório e definitivo e/ou não
aceitação pelo licitador da obra.

restar, dar-se-á oo. ,"qu",,,JÍi3;àl?13'ltÍr",1?,Ír##'i"q" 
execução ou o varor que dera

a) termo de recebimento definitivo;
b) certidáo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao

objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de

água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a
execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

í5. RECURSOS

15.1 - É facultado a qualquer proponente formular reclamações e
impugnaçóes no transcurso das sessôes públicas da licitaçáo, para que constem em Ata dos
trabalhos.

'15.2 - Na Ata de abertura das propostas, poderá ser registradas
observações feitas por parte das proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em
consideração pela Comissão de Licitaçáo para efeito de julgamento. No prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de abertura dos envelopes ou do conhecimento,
pelas proponentes do resultado concernente à habilitação e/ou classificaçáo, qualquer
proponente poderá interpor recurso administrativo junto ao licitador.

15.3 - Cabe à proponente observar o disposto no Artigo '109, da
Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.
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14.5 - Caso a empreiteira contratada opte por segurogarantia ou
fiança bancária, os mesmos deverão ter validade até a emissâo pelo Município do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra.
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15.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não seráo recebidos
em face da preclusão da faculdade processual.

í6- PRAZOS

16.1 - A proponente vencedora será convocada a assinar o
contrato de empreitada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de
homologaçáo, sob pena de decair do direito de contratação.

16.2 - O contrato a ser Íirmado têrá vigência coníorme previsto no
item 1 .1 deste edital.

16.4 - O prazo de execuçáo da obra poderá ser alterado ou
prorrogado, com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:

16.4.'l - Alteração do projeto, e/ou especificaçóes técnicas e/ou
memoriais, pelo Contratante

16.4.2 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, enlre outros,
"lock out", perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreição,
epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosôes ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência
direta sobre a execução da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes. A
expressão "força maiof deve também incluir qualquer atraso causado por legislaçáo,
regulamentaçáo ou atos governamentais, por ação ou omissão do Contratante, que venham
causar alrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior.

16.4.3 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou
suspensáo do Contrato por ordem do Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de
ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontÍatadas, não poderão ser alegados
como decorrentes de força maior.

16.4.4 - Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados
como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmo deverão ser comunicados ao
Contratante por escrito e devidamente comprovados. Tais motivos seráo lulgados pelo
Contratante após a constatação de veracidade de sua ocorrência. E, só apôs poderá haver
acordo entre as partes para uma eventual pronogação do prazo.

17. PENALIDADES

No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as
seguintes penalidades, sem prejuízo da açáo civil e criminal que couber:

17. 1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual
por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

17.2 - Multa de 0, 1% (um décimo por cento) do valor contratual
por dia de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo Contratante. As
placas deverão ser colocadas na obra em âté 10 (dez) dias contados após a data da
assinatura do Contrato de empreitada;
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17.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por
negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações

17.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a
Contratada não disponibilizar os veículos, máguinas e equipamentos na obra, conforme
estabelece o subitem 16.3, do prêsente edital;

17.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a
Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização
e expressa anuência do Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, da data da aplicaÉo da multa, sem prejuízo de outras sançôes
contratuais;

17.6 -Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando
for caÍacterizada a rescisão do contrâto conforme o estabelecido no subitem í8.1.5;

'Í7.7 - Suspensão do direito de participar em licitaçôes/contratos
advindos de recursos do Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos,
quando por culpa da Contratada, ocoÍrer a suspensão, ou declaraçáo de inidoneidade, por
prazo a ser estabelecido pelo Contratante em conformidade com a gravidade da infração
cometida pela Contratada, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal no

8.666/93 e suas alteraçôes posleriores;

17 .8 - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa
devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do vâlor das parcelas
vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução;

17.9 - As sançóes previstas nos subitens 17.1 a 17.7 inclusive,
poderão cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual,
e, também, náo excluem a possibilidade de rescisáo administrativa do contrato.

18 - RESCTSÃO

18.1 - O Contratante se reserya o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

18.1 .1 - Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por
superveniente capacidade lécnica;

18.1.2 - Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçôes
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinaçáo da fiscalização;

'Í8.1.3 - Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o
contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do
Contratante;

18.1.4 - Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa
aceita pelo Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

18.1.5 - Deconido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do
prazo de execução sem manifestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará
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caracterizada a recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de
conformidade com o estabelecido no subitem í7.6;

18. 1.6 - A rescisáo do contrato, quando motivada por qualquer
dos subitens antêriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação
das demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78, 79 e Bo da Lei Federal
no 8.666/93.

í9. FISCALIZAÇÃO, ACEITAÇÃO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA

19.1 - A fiscalizaçáo da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas.

19.2 - A Contratada deverá permitir
engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

que funcionários,

a) lnspecionem a qualquertempo a execuçâo da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estáo disponíveis, na obra, os veículos,

máquinas e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta dos
mesmos no local da obra, serão impostas as sançôes previstas no contrato de empreitada.

19.3 - No desempenho destas tarefas, deveráo os técnicos da
Contratante contar com a total colaboração da Contratada.

19.4 - A Contratada deverá manter um perfeito sistema de
sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em
vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

19.5 - A Contratada deverá manter no local da obra, preposto
aceito pela Contratante para representáJa na execução do contrato.

19.6 - A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalizaçáo e do órgáo
financiador da obra.

19.7 - A Contratada deverá manter no canteiÍo da obra o Boletim
Diário de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.

19.8 - A execuçáo de serviços aos domingos e feriados só será
permitida com autorização prêvia da fiscalização.

19.9 - A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover,
substituir ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra
em que se veriÍiquem vícios, defeitos ou inconeçôes resultantes de má execução ou má
qualidade dos materiais empregados.

't 9.10 - Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente,
qualquer dos itens ou serviços previstos, o Contratante reservâ-se o direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da
fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboraçáo necessária.
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'19. 1í - Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicaçáo da Contratada.

19. 12 - Após o pÍazo de 60 (sessenta) dias do recebimento
provisório, será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada
pelo Contratante, ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

19.13 - O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do
objeto do contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento
Definitivo.

20 - SEGURANçA E MEDTC|NA DO TRABALHO

20.1 - A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o
tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPl, treinando e tornando obrigatório o
uso dos EPls.

20.2 - O equipamento de proteçáo individual fornecido ao
empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificâção da Contratada. Não se eximindo, a
Contratada, da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal
no 6.5í4 de 22112n7 , Portaria no 3.214 de 08/06f8, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e
em especial NRs 04, 05, 06 e 18.

20.3 - Deverão ser observadas pela Contratada todas as
condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade Íísica de seus
empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra,
de acordo com as Normas Regulamentares - NRs, aprovadas pela Portaria no 3.214 de
08/06/78, Lei Federal no 6.514 de 22112177. A Contratada náo será eximida de qualquer
responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

20.4 - Cabe a Contratada solicitar ao Contratante a presença
imediata do Íesponsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na Obra e/ou nos serviços
e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

2í . PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.1 - As Placas de Obra serão fornecidas e instaladas pela
Contratada, em consonáncia com os modelos, especificaçóes e locais de instalação
estabelecidos pelo Contratante em até "10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do
Contrato de Empreitada.

21.2 - Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a
serem utilizados na obra serão fornecidos pela Contratada, e todos os custos de aquisição, de
transporte, de armazenamento e de utilizaçáo deverão estar incluídos nos preços unitários
propostos.

21.3 - Todos os materiais a serem utilizados na Obra deverá ser
da melhor qualidade, obedecer às especificaçóes técnicas, memoriais e serem aprovados pela
fiscalização, antes de sua aquisição ou confecçáo.

21 .4 - A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos
materiais, veículos, máquinas e equipamentos, será, exclusivamente, da Contratada. Ela não
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poderá solicitar pronogação do prazo de execuçáo, nem justificar retardamento na conclusão
da obra, em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

22 - PAGAMENTO

22.1 - O pagamento será efetuado em moeda brasileira conente
ate 15 (quinze) dias úteis, após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e
documenlos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condiçôes de
para liberaçáo das parcelas.

22.2 - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em
02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

22.3 - O faturemento deverá ser apresentado, conÍorme segue:

executad os, pe ríodo de 
","3I* 

o i:'i 1'.:" ffi T,."o !:'fl llff 
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empreitada, observação referente à Íetençáo do INSS e outros dados que julgar convenientes,
não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro responsável
pela obra.

b) Fatura com discriminaçáo resumida dos serviços
execulados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou
entrelinhas e esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social -
GRPS do mês de execuçáo do serviço, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada
Obra, e cópia de guia de recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de
conÍormidade com demonstrativo de dados refeÍentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada
Obra.

d) A liberação da primeira parc€la Íica condicionada à
apresentação:

d.1) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
d.2) Da quitaçáo junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d.4) Da garantia de execução.

e) A liberação da ultima paÍcela íica condicionada à
apresentação:
e.'l) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluído;
e,2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas
de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo
de água e energia, durante a execução do objeto do lote, sáo de
inteira responsabilidade da Contratada.
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23 - DAS SANçÔES

23.1 - Não sendo os trabalhos conduzidos em inteira conformidade
com os desenhos, detalhes, especificações e instruções Íornecidas e aprovadas pelo Órgão da
Prefeitura Responsável pela Construçáo, ou de modo geral com a técnica atual vigente no
país, poderá o Orgão da Prefeitura Responsável pela Construção, além das sançóes previstas
na legislação, determinar a paralisaÉo total ou parcial dos trabalhos defeituosos.

23.2 - No caso do não atendimento ao prazo para assinatura do
contrato, inconerá a empresa vencedora, a critério do Município, nas penas dos artigos e 81
da Lei Federal no. 8666/93, sendo-lhe ainda, aplicada multa coÍrespondenle a 2o/o (dois por
cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais cominaçóes legais pertinentes à matéria,
especialmente perdas e danos-

23.3 - O atraso injustificado na conclusáo da obra sujeitará a
empresa CONTRATADA ao pagamento de multa de 0,25o/o (vinte cinco centésimos
percentuais) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, limitada a 3o(trinta) dias.

descumprimento
CONTRATADA.

23.4 - O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, bem como o
de cláusulas e condiçóes, configurará inadimplência da empresa

23.5 - A inadimplência sujeitará a empresa CONTRATADA às
seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da lei, garantidas a defesa prévia:

a) Multa de 1lo/o(dez por cento) sobre o valor total do contrato;
b) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo que o município fixar,
segundo a gradaçâo que for estipulada em funçáo da natureza da falta;
c) Expedição de "Declaração de lnidoneidade' com o conseqüente
cancelamento de seu registro cadastral, o que impedirá sua participação
em licitaçôes no âmbito do Estado do Paraná.

23.6 - A multa a que alude os itens anteriores, ou a inexecução total
ou parcial do contrato, não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato
firmado, e aplique as outras sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei no. 8666/93.

23.7 - O Município de Nova Santa Bárbara, para garantir o fiel
pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela
proponente adjudicada, independentemente de qualquer notiÍicação judicial ou eÍrajudicial.

23.8 - As sançóes previstas neste Edital serão aplicadas sem
prejuízo das demais cominações estabelecidas na Lei no. 8666/93.

24. DA RESC]SÃO

24.'l - Constituem motivo para a rescisão do contrato as hipóteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei no 8666/93.

25. DA CONTRATADA

25.1 - As obrigaçôes desta licitação serão formalizadas através de
registro de empenho e respectivo contrato.

25.2 - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, poderá, até o
momento da assinatura do contrato, dêsistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou
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em parte, sem que caibam quaisquer direitos à
ressarcimento do valor de aquisição do Edital.

proponente adjudicada, somente o

25.3 - A contratada somente poderá sub-contratar, total ou
parcialmente o objeto, com prévia e expressa autorização do Município, permanecendo a
contratada como responsável pelo mesmo.

25.4 - O contrato resultante desta licitação deverá ser assinado pelo
proponente adjudicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocaçáo formal pelo
Município de Nova Santa Bárbara, sob pena de desclassificação e exigência de indenização
por perdas e danos.

25.5 - As despesas decorrentes deste Edital correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária: 04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 004 -
Ampliaçáo do Sistema de Abastecimento de Água; 17.512.0205.1007 - Ampliaçáo do Sistema
de Abastecimento de Agua; 44.90.51 .OO.OO - Obras e lnstalações; 1300.

25.6 - Todos
apresentados, são de responsabilidade
penalidades cabíveis em caso de fraude.

documentos, declaraçôes ou
proponente, ficando a mesma

OS

da
atestados

sujeita às

25.7 - A empreiteira caberá todas as providências relativas a
execuçáo das obras como sejam:

25.7.1 - Fornecimento dos equipamentos e da mão de obra;
satisfação de todas as exigências legais relativas a qualquer âspec{o das obras; adoção de
medidas de segurança e proteção; manutenção da ordem e disciplina no canteiro; e
pagamento de tributos e quaisquer outras contribuições.

25.8 - A empreiteira deverá designar o responsável técnico pela
obra e recolher a respectiva ART junto ao CREA.

25.9 - Não existirá qualquer vínculo jurÍdico entre o Órgão da
PreÍeitura Responsável pela Construção e os empregados, subcontratados ou fornecedores da
empreiteira que, como tal, tenham relação com a obra.

25. '10 - A empreiteira assumirá inteira responsabilidade pelas
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e
qualquer outra relativa ao pessoal admitido para a execução desta obra.

25.11 - Fica convencionado que a execução da obra será regida
pelo presente edital e seus anexos (Disposições Gerais, Especificaçóes Técnicas para â
Execução de Obras Civis); pelo projeto técnico; pela proposta da firma vencedora e toda a
documentação da licitaçáo que são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um documento e se omita será consideÍado especificado e válido.

25.'12 - A empreiteira, obrigatoriamente, deverá manter no
obra uma cópia do:

. Projeto Técnico (documentos gráficos) fornecido pela Prefeitura.

. Memorial Descritivo (se houver) fomecido pela Prefeitura.

. Quantitativos referente à obra, fomecido pela Prefeitura.

. Cronograma de execuçâo da obra (constante da proposta).

local da
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25.13 - A empreiteira encaminhará ao órgão da
Responsável pela Construção, acompanhado de fotos e assinado pelo
responsável, um relatório semânal de visitâ à obra.

Prefeitura
Engenheiro

25.14 - A substituição de profissional na equipe náo justificará
atraso e/ou o comprometimento da qualidade dos serviços, ficando a empresa sujeita as
penalidades previstas neste edital.

25.15 - A empresa deverá manter na obra uma pessoa que
responderá pela mesma na ausência do engenheiro. Esta pessoal deverá ser um mestre de
obras, com experiência comprovada em carteira de, no mínimo, I (um) ano em obras de
construçáo civil.

26 - DTSPOS|ÇÔES GERAIS

26.1 - O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação
ou indenização.

26.2 - O licitador poderá declarar a licitação deserta ou
fracassada, quando não ocorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de
preços satisfizer ao objeto e/ou ao projeto e/ou às especificações, respectivamente, ou anular
quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.

26.3 - A participação nesta licitação implica a aceitaçáo integral e
irretratável dos termos do edital e demais documentos licitatórios.

26.4 - Fica estabelecido que toda e qualquer informação,
esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por empregados do licitador não seráo
considerados como argumento para impugnações, reclamaçôes e reivindicaçóes por parte das
proponentes.

26.5 - O Contratante se reserva o direito de paralisar ou
suspender, a qualquer tempo, a execução da obra, mediante pagamento único e exclusivo dos
trabalhos efetivamente executados, através de medição, e, quando for o caso, dos materiais
existentes no local da Obra, pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

26.6 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá
efetuar vistoria nas instalaçóes das proponentes durante a fase licitatória.

26.7 - Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao
Contratante de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho,
CREA ou qualquer outra entidade em decorrência da execução do contrato.

26.8 - A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, e expressa
anuência do Contratante. Caso haja autorização e expressa anuência do Contratante, para
que a Contratada possa subcontratar serviços, esta subcontratação não altera a
responsabilidade da Contratada, que continuará integral perante o Contratante, bem como,
não existirá vínculo entre o Contratante e a subcontratada, no entanto esta responde
solidariamente com o subcontratante pela perfeiçáo da prestação.

26.9 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos
danos que causar ao Contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução
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da obra, ficando isento o contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos.

26.10 - Por determinação da Contratante, a Contratada fica
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressóes que se
fizer na Obra, em alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

26.10.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo
celebrado expressamente entre o Contratante e a Contratada, poderão ultrapassar o limite
estabelecido no subatem 26.í0.

26.10.2 - Se no Contrato não houverem sido contemplados preços
unitários para determinados serviços, esse serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitando-se o limite estabelecido no subitem 26.10.

26.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

26,13 - Não será desctassiÍicada a empresa (micro/pequeno
porte) que aprêsêntar documentação com a data d6 validade vencida, conforme
estabelêcido no Artigo 42 e seguintes da Lei Complementar í2312006 de '15 de dezembro
de 2006.

26;,14 - Caso qualquer dos paÉicipantes (micro/pequena
empresa ou proÍissional) apresente Certidão ou documento com a data de validade
expirada, será concedido pÍ.tzo dê 02 (dois) dias, contados do momento êm que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para gue
a situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complementar 12312006 de'|511212006,

26.15 - A não regularização da documentação, no prazo
previsto no & ío da Lei Complementar í2312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará
decadência do direito à contretação sem prejuizo das sançõês prêvistas no Artigo 81 da
Lei 8666/93, de 2í de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os
licitantes remanescentês na ordem de classiÍicação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

26.16 - As marcas comerciais dos materiais constantes nos
projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são
protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material empregado.
Portanto, seráo aceitos materiais com qualidade, características e tipo equivalentes ou
similares.

26.17 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Jerônimo da
Serra, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas
possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

As informaçôes específicas relativas ao Edital, seus adendos,
modelos, e anexos, poderão ser solicitados, por escrito junto à Comissáo Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Biüencourt de
Moraes, 222 - Nova Santa Bárbara - Paraná, "fac-simile" (43) 3266-8100, nos horários
compreendidos entre 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, ou ainda por
E-mail: licitacao@nsb.or.oov,br ate 07 (sete) dias antes da data limite estabelecida para
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02). Ainda, demais informações, poderáo
ser prestadas pessoalmente ou pelo Fone (43) 3266-8100, nos horários acima especificados.
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26.12 - Caso as datas previstas para a realização de eventos da
presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão
realizados no primeiro dia útil subseqüente.
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Nova Santa Bárbara, 24 de setembro de 2013.

&
Eduardo Montanher de Souza

Presidente da Comissão de Licitação
Portaria n" 01512012

Bortotti
Secretário de Serviços Públicos Externos

lvan Satih
Engenheiro Civil do Município
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MODELO N" Oí

MINUTA DE CONTRATO DE ETIPREITADA DE OBRA A PRECOS
FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O ÍUIUNrcíPIO
DE NOVA SANTA BÁRBARA E A Ei,IPRESA .,.....,, NA
FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREçOS No 004/20í3

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital
TOMADA DE PREçOS No OO4/2013, de um tado, o iIUNICíP|O DE NOVA SANTA
BARBARA' pessoa jurídica 

*"Í! r"f,l"'À?,0.,!j:";:,""i:ti"'1"",i" .i"8*r.,'::; " "ineste ato representado por seu Prefeito
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ........, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua .............. f,o...., ........, ......, CEP: .....-..., inscrita no CNPJ sob o no

neste ato representado por ........................., inscrito no CNPF sob o no portador da
cédula de identidade R. G. no residente e domiciliado na Rua ....., no ...., ........, ......, a
seguir denominada CONTRATADA, que ao final esta subscrevem, tem entre si justo e
convencionado o presente contrato, regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
alterações, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIIIEIRA - OO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contrataçáo de empresa
especializada para construção de rede de energia elétrica, atendendo ao TC/PAC 0736/2011,
de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de Preços no. 004/2013, do qual
resulta este contrato e de conformidade com a proposta da contratante, vencedora do processo
licitatório em questáo.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 004/20í 3, e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de .........
c) Placas de Obra;
d) Memoriais;
e) Projetos;

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

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do presente contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que
vierem a ser realizados e que importem em alterâções de qualquer
condiçáo contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

CúUSULA TERCEIRA. DA FORi,IA DA EXECUçÃO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, B - 8ó.250-000 - Nova Santa Bárbara, 24
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d.í) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;

039
Estado do Paraíá

Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste
contrato, serão executados e Íornecidos sob regime de empreitada global e de conformidade
com as especificaçóes constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS No 004/2013, obedecendo
aos requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREÇO

O preço global para a execuçáo do objeto deste Contrato, a preço fixo e
sem reejuste e de R$_ , daqui por diante denominado "Valor Contratual"

Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estáo inclusas
as despesas com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários
à execução do objeto contratado.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS CONDIçOES DE PAGAÍI|ENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15
(quinze) dias úteis, após a apresentação coneta da fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de
para liberação das parcelas.

O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02
(duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da
licitação e termo de contrato de empreitada, observação
referente à retenção do INSS e outros dados que julgar
convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo Engenheiro responsável pela obra.

b) Fatura com discriminação resumida dos serviços executados,
período de execuçáo da etapa, número da licitaçáo e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar
convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja certiÍicada pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS
do mês de execução do serviço, devidamente quitada e
autenticada em Cartório, de conÍormidade com o

demonstrativos de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo
para cada Obra, e cópia de guia de recolhimentos de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último
recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em
Cartório, de conformidade com demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada Obra.

A liberaçáo da primeira parcela fica condicionada à

apresentação:
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d.3
d.4

) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
) Da garantia de execução.

A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresenteçáo:

e.1) Da certidáo negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluÍdo;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisório; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçóes definitivas
de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo
de água e energia, durante a execução do objeto do lote, são de
inteira responsabilidade da Contratada.

CúUSULA sExTA. DA V]GÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de
contados da data da assinatura do mesmo.

dias,

CúUSULA SÉTMA. Do PRAzo DE ENTREGA DA oBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem
nenhuma pendência e provisoriamente recebida, em até _
do 10o (décimo) dia da data de assinatura deste contrato.

dias, contados

CLÁUSULA OITAVA. DO RECEBIi,IENTO DA OBRA

A fiscalizaçáo da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades específicas;

A Contratada deverá permitir quê Íuncionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a gualquer tempo a execuÉo da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos,

máquinas e equipamentos disponibilizados pela Contratada.
Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra,
serão impostas as sanções previstas no contrato de
empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante
contâr com a total colaboraçáo da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurançâ em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas,
de acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela

Contratante para representá-la na execução do contrato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um proieto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalizaçáo e do órgão financiador
da obra.
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A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário
de Oconências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da
Contratada e pela fiscalizaçáo.

A execução de serviços aos domingos e feriados só serão
permitida com autorizaçáo prévia dâ fiscalizaÉo.

A Contratada será obrigada a reparar, corÍigir, remover, substituir
ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, defeitos ou inconeçóes resultantes de má execuçáo ou má qualidade dos
materiais empregados.

Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer
dos itens ou serviços previstos, o Contratante reservâ-se o direito de executá-los diretamente
ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinações da fiscalização
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração
necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o conlrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação da Contratada.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório,
será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
Contratante, ocasiáo em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
Íecebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA NoNA- DA FIScALIzAçÃo

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidores de seu quadro, por esta designada, tendo em vista
asseguÍar o pleno cumprimento das obrigaçóes contratuais, sem prejuízo de outras previstas
na lei, cabendo-lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os
Íatos cuja soluçáo for de sua competência, para adoção das medidas cabíveis.

A fiscalizaçáo prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante notificação, corrigir as falhas, imperfeições ou deficiências apontadas
pela Íiscalização

CLÁUSULA DÉCIMA. DA GARANTTA DE EXECUÇÃO

A cauçáo responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste
contrato, em especial pelas eventuais multas que forem impostas.

A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos
da poupança, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

f :=::'
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Caso a contratada opte por seguro-garantia ou fiançâ bancária, os
mesmos deverão ter validade até a emissão, pela contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

cúusuLA DÉctMA pRtMEtRA - DAs oBRtGAçoEs DA CoNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fomecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mãode-obra que se façam necessários para a execuçáo
total da obra, mesmo que não tenham sido incluÍdos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das
especificações fornecidâs para a elaboração da proposta e pertinentes
ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, Íiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados,
bem como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às
instalações e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por
funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus prepostos,
correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas
decorrentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especificaçóes envolvidas dando
conhecimento à Íiscalização da programaçáo. Em caso de constatar
discrepâncias, enos, omissões ou dúvidas, deverá apresentar
proposta de soluções, cabendo à fiscalização aceitar ou solicitar a
apresentação de outras alternativas, levando sempre em conta a boa
técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no
que se refere ao cumprimento das especificaçôes, projetos e prazo de
execuçáo;

f) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, até o local da obra;

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representá-la na
execuçáo do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da
obra;

h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da
expediçáo do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela
Fiscalizaçáo;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência,
que deveráo ser registrados no Diário de Obras e confirmados por
escrito no prazo de 03 (três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas no Edital
Tomada de Preço No 004/20'13, durante toda a execução deste
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
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Além das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem
obrigaçóes da CONTRATANTE:

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompânhar e Íiscalizar os seNiços em todas as suas etapas,

registrando as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalização
periódica não implica na aceitaçáo tácita de etapas e serviços
executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar:

. Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, Íiscalização e
mestre de obras da CONTRATADA;

o Nome, endereço e telefone da fiscalização da obra;
. Prazo para execuçáo da obra;
. Data do início das obras, dias corridos e acumulativamente os dias

impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;
o Substituiçáo de desenhos ou especmcações;
o Dúvidas, alteraçóes e definiçóes;
o lnício e término dos principais serviços;
o Comunicaçóes em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente
capacidade técnica;

Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçóes
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinaçáo da fiscalização;

Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo
Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de
execução sem maniíestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará caracterizada
a recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de conformidade com o
estabelecido no subitem í 7.6;

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA . DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Os molivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de
suas ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos,
náo serão considerados para a contagem de prazo de execução.
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A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuraçáo de perdas e danos e a aplicação das
demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal no

8.666/93.
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04 - SecretaÍia de Serviços Públicos Externos;
004 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água;
í 7.5í 2.0205.í OO7 - Ampliação do Sistema de Abastêcimento de Água;
44.90.5í.00.00 - Obras e lnstalações; 1300.

044
Eslado do Paranâ

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAs DESPESAS oRçAMENTÁRIAS

As despesas deconentes do presente contrato conerão por conta da
dotação orçamentária:

- Termo de Compromisso firmado entre município de Nova Santa Bárbara e
FUNASA - TC/PAC 073612011, no Valor de R§ 46.035,63 (quaÍenta e seis mil, trinta ê cinco
reais E sessenta e três centavos), que serão pagos conforme execução da ObÍa e medições
feitas pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIi'A SEXTA - DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo
da Serra - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que
porventura se originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara, .... de ....... de 2013

Empresa Vencedora Prefeito Municipal

Funcionário responsável pelo acompanhamento do contrato
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CARTA. CREDENCIAL

(tnsefir o toce|,QnseÉr AD, de (tnserir mêsJ de (tryito ano)

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 004/2013

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (lnserir o none com , carteira de identidade,
Unsertr o número e o óroão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente

@,Vem,pelapresente,informaraVossaSenhoria,queo
senhot (!Ei!_9J9ggJ9E@9, carteira de identidade qnserir o número e o óraão
ernissoô, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e
recebimentos da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as Atas e
demais documentos, e com poderes para renunciar a prazos recursais a que sê referir a
licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(caimbo, nome, RG no, e assinatura do responsáve[)

(Nome, RG no e assinatura do representante legal)

OBS: Firma reconhecida do responsável legal
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iioDELo No 03
(razão social, endereço, telefone, Tac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE RECEBIIIENTO DE DOCUÍUENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 004/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de rede de energia
elátrica, atendendo ao TC/PAC 0736/201í.

O signatário da presente, o senhor (inserir nome completo),
representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara
que a mesma recebeu toda a documentação relativa ao lote único da Tomada de Preços
supramencionada, do Edital e em apreço.

(inserir o locah, @!!A de [Egi@1§) de @fu-W)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 2?2, CefiÍo, t 43.326ó.8100, E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara, $t
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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Ealado do Püütá

MODELO NO 04

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 004/20í3

Declaramos que o Engenheiro (!nse!!!_Ds,me com.p,e,pl,, CREA no @.
número\ da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o
local da execução da Obra do lote único, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

@g!, Unseri r o aiA de (erÍryê) de (!.ry!!!-g3-9)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado da proponente)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, centÍo, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova santa Brlrbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@!§b4lgqLbt - www.nsb.or' gov.br
33

Objeto: Contratação de êmprêsa êspêcializada para construção dê rede de energia
efétrica, atendendo ao TG/PAC 073612011,



lIt.IEI IUrtA MUNIUITALm§rxuÚErm 04'ó
t8tado do ,,rÍará

MODELO NO 05
(razáo social, endereço, têlefone, 'fac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNtCA

À Comissão de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOMADA OE PREÇOS No 00{20í3

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resoluçáo no 218
de 29106173 e no 317 de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a
vencer a referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

@c!, @!!à de (@) de @-ano)

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do
istro

Assinatura

-

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - NoYa Santa Bárbara, 34
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br

f ] I
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MODELO NO 06
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile', e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENtENTES tMPEDITIVOS DA HAB|L|TAçÃO

À Comissão de Licitâção

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS NO OO/U2Oí3

O signatário da presente, em nome da proponente, em nome da proponente (inserir o
nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no
Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador
quanto à qualificação apenas das proponentes que ha,iam atendido às condições estabelecidas
e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, & 20, e Artigo 97 da Lei 8.ô66/93, e suas alteraçóes e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

@1, @g!à de (inserír o mês) de @)

(carimbo, nome, RG no e assinâtura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Ce\ÍÍo, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, 35
Paraná - El - E-mails - liciacao@lsb-prgolbt - www.nsb.pr.sov.br
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fatdo óo P..rá

MODELO NO 07
(razão social, endereço, teleíone, 'fac-simile', e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREçOS

À Comissão de Licitaçáo

Ref: EDITAL TOilIADA DE PREçOS No 00rU20í3

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciaçáo de V. S", nossa proposta de preços
relativa à execução (inserir o objeto da licitaçáo), do Lote Único da licitaÉo em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execuçáo do objeto do lote
é de R$ (irserir o yaror da proposÍa) fins9Iilola!9lagr s& ').

O prazo de execução do objeto do referido lote é de (jlrelL_g pramJ1
execucáo) meses, contados à partir do 10o (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de @)
)diaSapartirdadatalimiteestabelecidaparao

recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de Licitação.

As condiçóes de pagamento sáo as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 004/2013.

Aceitamos todos os termos do Editâ|. No valor proposto está sendo
considerados todos os custos, como materiais, 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 execuçáo das obras/serviços.

Alenciosamente,

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, ceÍtÍto, t 43.3266.8100, 8 - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara, $§
Paraná - El - E-mails - licitacao@rr sb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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MODELO NO 08
(razâo social, endereço, telefone, 'fac-simile", e-mail e CNPJ)

PLANILHA DE SERVIçOS
E

ESPECTFTCAÇÕES TÉCNtCAS

Ref: EDITAL TOMAOA DE PREçOS No 00{2013.

MUNICIPIO: Âloya SanÍa Bárbara

OBRA: Contratação de emprêsa especializada para constÍução de rede de energia
elétrica, atêndendo ao TC/PAC 0736/20í 1.

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

ESPECTFTCA0ÃO UNID QTDE UNITARIO

LOTE Oí

CONSTRUçÃO DE REDE DE ENERGI.A ELÉÍruCI

't.'l

Aprovação pela Copel e execuçáo de uma torre
de transformação de '150 KVA, primário de 13,8
KV e secundária de 220l380V, com posto de
medição e entrada de serviço de 3x225A
montado em mureta de alvenaria e extensão de
145 metros de rede de alta tensão compacta
com cabo 02 XLPE e implantação de 01 poste
8-1000/12m, 03 postes B-600/12m e 01 poste
d-200112m com a substituiÇão de 01 poste
b500/í0,5m, na área do poço artesiano. Com
fornecimento total de material e mão-de-obra.

1

1.2

Fornecimento e montagem de Padrão de
entrada de energia elétrica trifásica com 50
amperes, Conforme normas da Copel em baixa
tensáo-

GL

Sub Total R$,f4.572,33

Rua Walfredo Bittencourt de Moiaes no 222, CefiÍo, t 43.3266.8100, E - 86.250400 -Nova Santa Bárbara, J/
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - *rvw.nsb.pr.sov.br

02 Administração local da obra
2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Engenheiro H 10

2.1.2 H 08

2.1.3 Encarregado H

Subtotal R$ 1.463,30

TOTAL GERAL LOTE 01 R$ 46.035,63

ITEM TOTAL

GL

1

Cadista

f-__l

l-,'61
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ffi$r*nBÍnrr*fr 052
fslado do ParaÉ

(inserir o loca|, 1nserir o dial de (rnsenr o més) de (!@

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centto, t 43.3266.8100, B - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara, J$
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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MODELO NO 09
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAçÃO DE CUÍytpRtMENTO AO ART. 70, tNC. XXXilt DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMAOA DE PREçOS No 004/2013.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (inseir o nome completo), representante legalmente
conslituído da proponente (inseir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze)
anos.

(inserir o tocah, @Sb de (!ryit@) de (!@

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua WalÊedo BiÍencouÍt de Moraes no 222, Centío,I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 -Nova Santa B

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - u'ww.nsb.pr.gov.br
árbara, J$
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MODELO NO íO
(razão social, endereço, telefone, 'fac-simile', e-mail e CNPJ)

RELAçÃO DE D|SPON|BIL|DADE DE VEíCULO, MÁQU|NAS E EQUTPAMENTOS

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de rede de energia
elétrica, atendendo ao TC/PAC 073612011.
PROPONENTE: (inserir o nome do pÍoponente)

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis
(próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. Declaramos outrossim, que os veículos,
maquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obra na
eventual contratação.

(inserir o loca[), inserir o dia de (lnserl[_g_més) de (inserir o ano)

Lote
no

Veiculo/Maquina/Equipame
nto

ilarca
e

Modelo

Forma
Aquisição
(próprio,

aluqado, etc)

Ano
Fabricaçã

o

Quan
t.

Estado de
i/lanutençã

o

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n"222,Certo,I 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara, 40
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb or.gov.br - www.nsb or.gov.br

ReÍ: EDITAL TOMADA DE PREçOS N'00/U20í3.

--__l ---_]
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