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EDITAL DE LICITAÇÃO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 008/2017 

O MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, ESTADO DO PARANÁ, torna público 
que promoverá, visando ao REGISTRO DE PREÇOS, nas condições enunciadas nesta 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/93 no que concerne 
a normas gerais, pela Lei Complementar nº 123/06 e alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 139/11, pelo protocolo 0018.0002604/2017 do Município de Almirante 
Tamandaré, a presente licitação que será processada e julgada pela Comissão Especial de 
Licitação de Obras Públicas designada pela Portaria nº 444/2017 de 17/02/2017. 
Integram o presente Edital os seguintes ANEXOS: 
ANEXO I -  Modelo de Carta-Proposta 
ANEXO II -  Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação - 

Capacidade Operacional Financeira 
ANEXO III -  Modelo de Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e 

Constitucionais 
ANEXO IV -  Modelo de Termo de Credenciamento 
ANEXO V - Modelo de Atestado de Visita 
ANEXO VI -  Modelo de Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte 
ANEXO VII -  Modelo de Indicação de Responsável Técnico 
ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços 
ANEXO IX -  Minuta do Contrato Administrativo 
ANEXO X - Minuta da Ordem de Serviço 
ANEXO XI - Relação de Próprios Públicos I 
ANEXO XII -  Tabela de Referência 
ANEXO XIII -  Termo de Referência   

1. PREÂMBULO  

1.1. O MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, ESTADO DO PARANÁ, comunica às 
empresas interessadas a abertura de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO MAIOR ÍNDICE DE 
DESCONTO LINEAR, sobre os preços constantes da Tabela “Custos de 
Serviços de Edificações Com Desoneração” SEIL/PRED – 002/2017, ou outra 
vigente à época, para prestação dos serviços conforme este Edital, visando ao 
registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada em 
construção civil para a "execução simultânea", conforme demanda, de serviços 
de recuperação, reparos, conservação e manutenção preditiva, preventiva ou 
corretiva, ainda eventuais ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios 
públicos do Município de Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, 
com fornecimento de material e mão de obra.  

1.2. A Tabela de Referência encontra-se disponível para download, à época, no site 
abaixo: 
http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6. 

 

http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6
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2. OBJETO  

2.1. Constitui objeto desta licitação o registro de preços para contratação futura e 
eventual de empresa especializada em construção civil para a execução 
simultânea, conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, 
conservação e manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, ainda eventuais 
ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos do Município de 
Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento de 
material e mão de obra.  

2.2. A expressão “execução simultânea’’ do item anterior significa a realização 
concomitante de, no mínimo, 5 (cinco) obras, executadas ao mesmo tempo, 
em que a empresa for classificada como vencedora.  

2.3. A Relação dos Próprios Públicos está anexada (ANEXO XI). 

2.4. Também serão incluídas as edificações públicas não descritas na relação do 
item acima que já sejam de propriedade do Município de Almirante Tamandaré 
e aquelas que serão construídas, respeitadas as condições de garantias de 
execução, e também aquelas que venham a ser alugadas para implantação de 
serviços públicos. 

2.5. O lote do certame, único, está descrito no quadro a seguir: 

LOTE SECRETARIA VALOR MÁXIMO 
(R$) 

 Secretaria Municipal da Educação 3.000.000,00 

 Secretaria Municipal da Saúde 2.000.000,00 

ÚNICO Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura 500.000,00 

 Secretaria Municipal da Família, Juventude, 
Esporte e Lazer 500.000,00 

 Secretaria Municipal da Habitação 500.000,00 

 VALOR MÁXIMO ESTIMADO DOS SERVIÇOS 6.500.000,00 

 
2.6. O Valor Máximo Estimado dos Serviços é de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e 

quinhentos mil reais).  

2.7. A demanda de trabalho será variável e dependerá da capacidade financeira do 
Município de Almirante Tamandaré, numa quantidade de serviços que resultem 
aproximadamente R$ 500.000,00 mensais de desembolso. 
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3. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES  

3.1. O endereço para obter qualquer comunicação e/ou informação sobre esta 
Licitação é na Rua Maurício Rosemann, nº 15 – Cachoeira – Almirante 
Tamandaré/PR, cujo horário de atendimento ao público é das 8:00h (oito 
horas) às 12:00h (meio dia) e das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete 
horas), ou pelo telefone (41) 3699-8735. 

3.2. O acesso ao Edital e todos seus ANEXOS poderá ser feito no endereço 
especificado no item 3.1. 

3.3. Os pedidos de informação complementar ou esclarecimentos poderão ser 
solicitados formalmente, via protocolo, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
de abertura do certame.  

3.4. Todos os avisos pertinentes à presente licitação serão publicados no Boletim 
Oficial do Município, quando for o caso, e no site da Prefeitura.  

4. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

4.1. Os documentos contidos nos Envelope nº 1 - HABILITAÇÃO e Envelope nº 2 - 
PROPOSTA deverão ser em uma via, originais ou cópias autenticadas por 
qualquer funcionário público pertencente a qualquer das Comissões de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré ou autenticados por 
cartório ou tabelião competente ou vias oriundas de publicação em órgãos de 
imprensa oficial. 

4.2. A autenticação de documentos por qualquer funcionário público pertencente a 
qualquer das Comissões de Licitação da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré poderá ocorrer a qualquer tempo até a data do protocolização dos 
documentos ou durante a sessão pública do certame. 

4.3. Os documentos emitidos via endereço eletrônico/Internet, sujeitar-se-ão à 
confirmação de sua autenticidade/regularidade pela Comissão de Licitação, 
inobstante serem apresentados em original, cópia simples ou autenticada.  

4.4. Não serão aceitos documentos entregues fotocopiados em papel 
termossensível (fac-símile), fato que provocará a desabilitação da 
PROPONENTE.  

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1. As despesas decorrentes da presente prestação de serviço ocorrerão por 
contas das seguintes dotações orçamentárias: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PREVIDÊNCIA 

04.122.0004.2.014 Manutenção do Departamento de Administração 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

3.3.90.39.00-1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

04.122.0004.2.029 Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras 

3.3.90.39.00-1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

04.122.0004.2.030 Manutenção de Equipamentos e de Próprios 
Municipais 

3.3.90.39.00-1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0015.2.048 Serviços de Saúde Pública 

3.3.90.39.00-1303 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

08.244.0010.2.056 Coordenação do Serviço Social 

3.3.90.39.00-1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

08.244.0010.2.068 Manutenção do Centro da Juventude 

3.3.90.39.00-1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

15.452.0026.2.059 Serviços de Cemitérios e Funerárias 

3.3.90.39.00-1511 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

12.361.0018.2.080 Manutenção do Departamento de Educação 

3.3.90.39.00-1104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

12.361.0018.2.082 Fundeb 40% 

3.3.90.39.00-1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

12.361.0018.2.083 Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.39.00-1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

3.3.90.39.00-1104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

12.361.0018.2.084 Manutenção do Salário Educação 

3.3.90.39.00-1107 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

12.365.0019.2.087 Manutenção de Centros de Educação Infantil - 
Creches 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

3.3.90.39.00-1104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER 

27.812.0034.2.098 Manutenção das Atividades Esportivas 

3.3.90.39.00-1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

16.482.0028.2.120 Serviços Habitacionais 

3.3.90.39.00-1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

6.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas que se 
enquadrarem no ramo de atividade pertinente ao objeto, item 2. acima, e que 
atendam às exigências deste Edital.  

6.2. Não poderão participar da presente licitação:  

6.2.1. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal;  

6.2.2. Empresa que se encontre suspensa temporariamente de licitar e 
contratar com a Administração Pública Municipal;  

6.2.3. Empresa em processo de falência ou recuperação judicial;  

6.2.4. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros 
de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo, ou 
sócios sejam membros da Administração Pública;  

6.2.5. O autor do projeto, básico ou executivo, ou pessoa jurídica de que 
o mesmo participe de alguma forma;  

6.2.6. Empresas consorciadas, nesta condição;  

6.2.7. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação.  

6.3. As empresas deverão apresentar Garantia de Manutenção da Proposta de 
Preços no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) nas formas 
previstas em lei, com validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 
da protocolização dos envelopes. 

6.3.1. Para a apresentação da Garantia de Manutenção da Proposta de 
Preços caberá à Licitante optar por uma das seguintes modalidades: 
Em dinheiro, Seguro Garantia, Fiança Bancária ou Título da Dívida 
Pública, conforme disposto no item 6.3.6. 
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6.3.2. Qualquer que seja a modalidade de garantia de manutenção da 
proposta escolhida, o seu comprovante deverá ser levado à 
Secretaria de Finanças do Município, até as 16:00 (dezesseis horas) 
do dia 16 de maio de 2017, ocasião em que será emitida a Guia de 
Recolhimento da Caução - GRC em nome da PROPONENTE. A GRC 
emitida pelo Setor Financeiro da Prefeitura será o documento que 
comprovará a garantia de manutenção da proposta, e deverá fazer 
parte do Envelope n.º 1. 

6.3.3. A Garantia prestada em dinheiro será depositada em conta corrente 
a ser fornecida pela Prefeitura Municipal quando solicitada 
oficialmente. 

6.3.4. A Garantia prestada na modalidade de seguro garantia deverá vir 
acompanhada, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP - 
Superintendência de Seguros Privados, em nome da 
Seguradora que emitir a apólice. 

6.3.5. A Garantia prestada em Carta Fiança emitida por cooperativa de 
crédito deverá vir acompanhada da autorização de funcionamento 
emitida pelo Banco Central do Brasil. 

6.3.6. A Garantia prestada em Títulos da Dívida Pública deverá vir 
acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes comprovações: 

a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e 
lançamento contábil através de registro no balanço 
patrimonial da Licitante. 

b) Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado 
de fé pública, demonstrando a correção atualizada 
monetariamente, do título, valor este que não poderá ser 
inferior ao valor contido no item 6.3. deste Capítulo. 

c) Serão aceitos pela Comissão apenas e tão somente, títulos 
com vencimento passíveis de resgate incontestável sob 
nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de 
validade da proposta de preços. 

d) Presumem-se autênticos os títulos oferecidos pela 
PROPONENTE. A PREFEITURA MUNICIPAL se reserva o direito 
de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indícios 
de fraude, a PREFEITURA MUNICIPAL apresentará notícia 
crime às autoridades policiais e oferecerá representação ao 
Ministério Público. 

6.3.7. A devolução da Garantia de Manutenção da Proposta de Preços da 
Licitante vencedora será efetuada após a assinatura do Contrato ou 
ao término da validade da mesma. 

7. VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS  

7.1. As visitas técnicas serão acompanhadas pelo(s) Engenheiro(s) da Prefeitura 
Municipal, que certificará a visita, expedindo o necessário Atestado de Visita 
conforme Modelo (ANEXO V). Esse Atestado será juntado à Documentação de 
Habilitação, nos termos do Inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93. 
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7.2. A data da visita técnica será agendada conforme solicitação da PROPONENTE, 
pessoalmente ou pelo telefone (41) 3699-8735 das 8:00h as 12:00h e das 
13:00h as 17:00h. A data limite para agendamento da Visita Técnica será 
15/05/2017 e a data limite para realização da visita técnica será 16/05/2017. 

7.3. A vistoria licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de 
qualquer fato.  

7.4. Para a visita técnica as PROPONENTES deverão apresentar e entregar cópias 
das carteiras de identidades profissionais onde constem os devidos números de 
registro junto ao CREA ou CAU e cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) da Empresa. 

8. CREDENCIAMENTO  

8.1. No dia, hora e local estipulado neste Edital, os licitantes que desejarem se 
manifestar durante a sessão, deverão estar representados por agentes 
credenciados que se apresentarão à Comissão de Licitação devidamente 
identificados. 

8.2. A não apresentação do Termo de Credenciamento citado não será motivo para 
desclassificação ou inabilitação da PROPONENTE, mas impedirá que o 
representante se manifeste ou responda em nome do licitante durante a 
sessão.  

8.3. Será admitida a presença de apenas 1 (um) credenciado para cada 
PROPONENTE. 

8.4. Cada credenciado poderá representar apenas 1 (uma) única PROPONENTE. 

8.5. Para o credenciamento deverão ser apresentados e entregues os seguintes 
documentos: 

a) Se o representante da PROPONENTE for seu sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado, o credenciamento 
será feito mediante a entrega do original ou de cópia 
autenticada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro 
instrumento de registro comercial, devidamente registrado na 
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura;  

b) Caso o representante da PROPONENTE não seja sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado deverá apresentar o 
Termo de Credenciamento conforme modelo (ANEXO IV) ou 
instrumento público ou privado de procuração, sempre 
acompanhado de original ou cópia autenticada de Contrato 
Social ou de outro instrumento constitutivo do licitante, 
diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, 
com poderes específicos para, além de representar o licitante 
em todas as etapas da Licitação, conduzir as ações de: 
Desistir expressamente da intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão pública ou, se for o caso, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 
fazê-lo; Assinar a Ata da Sessão; Prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pela Comissão de Licitação e 
Praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 
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c) Cópia da Carteira de Identidade ou outra que contenha foto 
devidamente autenticada conforme item 4.; 

d) Declaração da Condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte conforme modelo (ANEXO VI); 

e) Via original ou cópia autenticada da Certidão Simplificada da 
Junta Comercial conforme item 4. 

9. ENTREGA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

9.1. Os envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) e a 
PROPOSTA (Envelope nº 2) deverão ser entregues e protocolados até às 
17:00h (dezessete horas) do dia 18 de maio de 2017, para a Comissão 
Especial de Licitação e Obras Públicas no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal, na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Bairro Santa Terezinha, 
Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná. 

10. ABERTURA DOS ENVELOPES  

10.1. A Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas procederá à abertura dos 
envelopes às 09:00h (nove horas) do dia 19 de maio de 2017, na Sala de 
Reunião do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na 
Avenida Emílio Johnson, nº 360, Bairro Santa Terezinha, Município de 
Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, na presença dos representantes e 
outros que comparecerem ao ato, observando o disciplinado no item 18. do 
Edital.  

11. REPRESENTAÇÃO LEGAL  

11.1. Para participar das sessões da abertura dos envelopes, a empresa far-se-á 
presente por um representante legal, com poderes para intervir nas fases do 
procedimento licitatório, desde que, no ato da entrega dos envelopes, 
apresente documento específico, ou procuração por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, não 
sendo permitido o mesmo representante para mais de uma empresa.  

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL e RECURSO ADMINISTRATIVO  

12.1. O memorial de impugnação ao Edital e o recurso administrativo, endereçados à 
Comissão Especial de Licitações de Obras Públicas e com observância ao 
disciplinado no artigo 41 da Lei nº 8.666/93, especialmente quanto aos prazos 
estabelecidos, deverão ser entregues, até o 5º (quinto) dia anterior à abertura 
da sessão pública, devidamente protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal localizado na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Bairro Santa 
Terezinha, Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná. 
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13. DEMANDA DE TRABALHO E FORMAÇÃO DO PREÇO  

13.1. Entende-se por Demanda de Trabalho o conjunto de serviços a serem 
executados num mesmo Próprio Público para o objeto em tela.  

13.2. As Demandas de Trabalho serão definidas pela Prefeitura Municipal, que 
resultarão em contratos específicos, serão embasadas por planilhas 
orçamentárias elaboradas pelo Departamento de Planejamento, cujo valor 
comporá o valor a ser contratado. 

13.3. As Demandas de Trabalho serão compostas pelos serviços constantes na 
Tabela de Preços de Referência, à época, definida no item 1.2., contendo: 
Descrição dos Serviços, Quantidades, Unidades de Medida, Custos Unitários 
com o Desconto Proposto, Subtotais, Custo Total (CT), BDI, Valor do BDI, 
Valor Total com BDI (VT). 

13.4. Entende-se por Descrição dos Serviços, a relação dos serviços necessários a 
execução de determinada demanda de trabalho que constem da Tabela de 
Custos Unitários com o Desconto Proposto. 

13.5. Para elaboração das planilhas de Demanda de Trabalho, caso não constem os 
serviços necessários na Tabela de Referência conforme item 1.2., serão 
utilizados os serviços constantes da planilha SINAPI/CEF, vigente à época, 
aplicando-se o mesmo índice de desconto linear conforme caput deste Edital; 

13.6. Para elaboração das planilhas de Demanda de Trabalho, caso não constem os 
serviços necessários na Tabela de Referência conforme item 1.2. e, também, 
não constem da planilha SINAPI/CEF vigente à época, serão elaboradas as 
composições de preços unitários conforme metodologia do SEIL/PRED, 
aplicando-se o mesmo índice de desconto linear conforme caput deste Edital; 

13.7. Entende-se por Unidade de Medida, ao padrão de mensuração de cada serviço. 

13.8. Entende-se por Custo Unitário com o Desconto Proposto, o valor unitário de 
cada serviço considerando-se a redução respectiva oriunda da aplicação do 
índice de desconto proposto sobre a Tabela de Referência. 

13.9. Entende-se por Subtotais as somatórias das quantidades multiplicadas pelos 
preços unitários com o desconto proposto, para grupos de serviços afins. 

13.10. Entende-se por Custo Total (CT) a somatória das quantidades multiplicadas 
pelos preços unitários com o desconto proposto. 

13.11. Entende-se por BDI, o número expresso em porcentagem definido no item 14. 

13.12. Entende-se por Valor do BDI, o valor corresponde do BDI expresso em moeda 
corrente. 

13.13. Entende-se por Valor Total com BDI (VT), o Custo Total (CT) acrescido do 
Valor do BDI, expresso em moeda corrente. 

13.14. No Valor Total com BDI (VT), estarão consideradas incluídas todas as despesas 
e demais custos tais como: encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 
transportes, fretes, cargas e descargas, seguros, custos e benefícios, tributos 
devidos e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas. 

13.15. Ao apresentar a PROPOSTA, a PROPONENTE automaticamente aceitará a 
condição explicitada no item acima. 
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13.16. Após firmados os contratos específicos, a Prefeitura Municipal emitirá, quando 
lhe convier, as respectivas Ordens de Serviço.  

13.17. A origem do preço praticado neste procedimento licitatório tem como propósito 
estabelecer os preços unitários a serem utilizados pela PREFEITURA 
MUNICIPAL para definição dos valores das Demandas de Trabalho a serem 
executadas. 

13.18. A PROPONENTE apresentará ÍNDICE DE DESCONTO LINEAR sobre a Tabela 
de Referência que, resultará na Tabela de Preços Unitários a ser utilizada. 

13.19. A Tabela de Referência que servirá de embasamento para este procedimento 
licitatório está publicada pela Paraná Edificações, criado pela Lei nº 17.431, 
de 20 de dezembro de 2012, é entidade autárquica, vinculada à Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, do Estado do Paraná, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita próprios, 
autonomia administrativa, técnica e financeira, integrante da Administração 
Indireta do Estado, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.485, 
de 03 de junho de 1987. 

13.20. A Paraná Edificações tem por finalidade o planejamento, a coordenação e a 
execução, centrada no desenvolvimento sustentável, de projetos, obras e 
serviços de engenharia de edificações, de interesse da administração direta e 
autárquica, a partir de diretrizes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Logística. 

13.21. A Tabela de Referência é originária do SEIL/PRED e SINAPI/PR disponibilizada 
para download, à época, denominada Custos de Serviços de Edificações 
Com Desoneração, no link definido no item 1.2. 

14. BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI 

14.1. O BDI - Bonificação de Despesas Indiretas será o valor acrescido sobre os 
serviços para custear a administração central, seguros, garantia, riscos, 
despesas financeiras, lucro, impostos e outros, sendo calculado de acordo com 
a metodologia abaixo. 

14.2. O BDI será variável, expresso em percentual, e dependerá do Custo Total (CT), 
e será calculado conforme preconiza a Resolução Conjunta SEIL/DER Nº 
001/2012 do Estado do Paraná, abaixo especificada: 

LEGENDA: 

BDI com TotalValor 
Total Custo

=
=

VT
CT

 

14.2.1. Para CT até R$ 150.000,00 o BDI será fixado em 30%; 

14.2.2. Para CT entre R$ 150.000,01 e R$ 1.500.000,00, será calculado 
pela expressão: 

270000
15000030(%)BDI −

−=
CT

 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=83707&indice=1&totalRegistros=410&anoSpan=2013&anoSelecionado=2012&mesSelecionado=0&isPaginado=true
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=83707&indice=1&totalRegistros=410&anoSpan=2013&anoSelecionado=2012&mesSelecionado=0&isPaginado=true
http://www.infraestrutura.pr.gov.br/
http://www.infraestrutura.pr.gov.br/
http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/arquivos/File/CustosEdificacoes/CustosdeObras/CustosdeServicosdeEdificacoesComDesoneracao.pdf
http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/arquivos/File/CustosEdificacoes/CustosdeObras/CustosdeServicosdeEdificacoesComDesoneracao.pdf
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14.2.3. Para CT acima de R$ 1.500.000,01, será calculado pela 
expressão: 

29700
150000025(%)BDI −

−=
CT

 

14.2.4. O Valor do BDI será calculado pela expressão: 

BDIBDI doValor ×= CT  

14.2.5. O Valor Total com BDI será calculado pela expressão: 

BDI doValor += CTVT  

14.2.6. A tabela abaixo sintetiza a metodologia: 

Custo Total (CT) Variação da taxa 
de BDI (%) Taxa de BDI (%) 

Até R$ 150.000,00 30% 30% 

Entre R$ 150.000,01 e 
R$ 1.500.000,00 25% a 30% 

270000
15000030 −

−
CT

 

Acima de R$ 
1.500.000,00 20% a 25% 

29700
150000025 −

−
CT

 

14.2.7. No Valor Total do BDI (VT) estão incluídas todas as despesas e 
custos, tais como: encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 
transportes, fretes, cargas e descargas, seguros, custos e 
benefícios, tributos devidos e quaisquer outras despesas, diretas 
ou indiretas; todos estes itens devem ser considerados quando da 
oferta do desconto.  

15. ORDEM DE SERVIÇO  

15.1. Ordem de Serviço é o documento da PREFEITURA MUNICIPAL que autoriza o 
início dos serviços. Deve ser assinado pelo CONTRATANTE, com a devida 
ciência do CONTRATADO. 

15.2. Na Ordem de Serviço constarão os dados do contrato como número de 
controle, objeto, data, prazos e data de início dos trabalhos. 

16. GESTÃO DO CONTRATO  

16.1. Entende-se por Gestão de Contrato, o exercício por funcionário público 
nomeado, a atribuição de gerir a execução do contrato de prestação de serviço 
desde a Emissão da Ordem de Serviço até o Recebimento Definitivo da Obra 
ou Serviço, que será o Sr. Valter Johnson Bomfim Junior, CPF/MF nº 
024.582.519-35, RG nº 6.824.721-7. 
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16.2. O Gestor do Contrato observará o cumprimento, pela contratada, das regras 
técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual conforme 
preconiza o artigo 66 da Lei 8.666/93, o contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas 
constantes da citada lei, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

16.3. As atribuições do Gestor de Contrato serão: 

16.3.1. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação; 

16.3.2. Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a 
prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente; 

16.3.3. Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 

16.3.4. Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para 
pagamento; 

16.3.5. Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades 
cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com 
a contratada; 

16.3.6. Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade; 

16.3.7. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma 
físico-financeiro; 

16.3.8. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na 
execução do contrato e informar à autoridade competente 
ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou 
em relação a terceiros; 

16.3.9. Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de 
modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de 
materiais e equipamentos, formulados pela contratada. 

17. FISCALIZAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇOS  

17.1. Entende-se por Fiscalização da obra ou serviço, o exercício por funcionário 
público tecnicamente habilitado, a atribuição de fiscalização da execução do 
contrato de prestação de serviço quanto à qualidade técnica e elaboração das 
medições dos serviços executados, que será o Sra. Marion Scheffer de Andrade 
Silva, CPF/MF nº 047.319.349-31, registro no CREA/PR sob o nº 146883/D. 

17.2. As atribuições do Fiscal da Obra serão: 

17.2.1. Conferir os produtos ou serviços prestados pela contratada, desde 
o início até o término da vigência do contrato; 

17.2.2. Verificar a execução quanto às determinações do projeto básico e 
executivo, do cumprimento das especificações, do cronograma 
físico-financeiro, dos prazos estabelecidos e das normas 
contratuais e editalícias; 
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17.2.3. Verificar as quantidades e qualidade dos serviços executados em 
cada etapa do contrato, tendo como base os serviços 
efetivamente executados e os padrões estabelecidos no contrato 
(quantidades e especificações); 

17.2.4. Realizar vistorias periódicas e  

17.2.5. Realizar medições mensais; 

17.2.6. Registrar em planilha de medição as descrições dos serviços, com 
as respectivas unidades de medida, quantidades, preços unitários 
e totais estabelecidos no contrato e efetivamente medidos. 
Anexada à medição devem constar a memória de cálculo das 
quantidades aferidas e o registro fotográfico dos serviços 
executados; 

17.2.7. Informar e notificar o Gestor do Contrato todas as ocorrências 
verificadas na obra, de modo que, a Administração possa tomar as 
medidas legais cabíveis; 

17.2.8. Avaliar, testar e examinar todos os serviços executados pela 
Contratada; 

17.2.9. Solicitar pareceres técnicos quanto aos serviços e materiais 
aplicados para certificar o cumprimento do contrato e para obter 
as garantias da perfeita execução da obra. 

18. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

18.1. A Comissão Especial de Licitações de Obras Públicas julgará e classificará as 
propostas das empresas, considerando os descontos ofertados pelas empresas 
para a realização dos possíveis serviços, conforme itens 1. e 2. deste Edital.  

18.2. Verificado o atendimento das exigências, será classificada vencedora do 
certame a empresa que ofertar o MAIOR ÍNDICE DE DESCONTO LINEAR 
para ser aplicado sobre a Tabela de Referência, conforme item 1.2. deste 
Edital.  

18.3. Havendo participação de MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
e ocorrendo empate ficto entre as propostas apresentadas, será assegurado, 
como critério de desempate, o estabelecido no caput do art. 44, § 1º e artigo 
45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

18.4. Entende-se por empate ficto a situação em que as propostas apresentadas 
pelas MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE sejam iguais ou 
até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada, em relação 
ao ÍNDICE DE DESCONTO LINEAR PROPOSTO, desde que a melhor oferta 
não seja de uma MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.  

18.5. Assim, verificado o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  

18.5.1. A MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE melhor 
classificada poderá apresentar, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, uma nova proposta contendo um novo ÍNDICE DE 
DESCONTO LINEAR maior àquela declarada classificada em 
primeiro lugar, hipótese em que sua proposta assumirá essa 
posição. A apresentação dessa nova proposta poderá ser feita via 
e-mail ou qualquer outro meio idôneo. 
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18.5.2. Não ocorrendo a contratação da MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, na forma do subitem 18.5.1., serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 19.6.4. na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 18.5.1. 

18.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 19.6.4., será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

18.6. Depois de observados todos os procedimentos para aplicação da Lei 
Complementar nº 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 139/2011 e Lei Complementar nº 147/2014, será publicado o 
resultado da classificação final das propostas no Boletim Oficial do Município, 
cuja data servirá de marco inicial para início da contagem de prazo para 
interposição de recursos.  

19. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO  

19.1. A PROPONENTE deverá entregar o Envelope nº 1 - HABILITAÇÃO, com toda a 
documentação exigida, até a data e horário limite conforme item 9.1.  

19.2. O envelope deverá ser entregue fechado, indevassável, inviolado, rubricado na 
parte externa, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 008/2017 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 19/05/2017 as 9:00h 

PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
OBJETO: Registro de Preços para a contratação futura e eventual de 
empresa especializada em construção civil para a "execução simultânea", 
conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação e 
manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, ainda eventuais 
ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos do Município 
de Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento 
de material e mão de obra. 

19.3. Deverão estar inseridos no envelope os documentos abaixo relacionados, 
observando as condições acima, preferencialmente, no formato ABNT A4 
(210x297mm), datilografadas ou impressas por computador, com tinta 
indelével, sem rasura e entrelinhas, contendo folha de rosto contendo a 
mesma indicação da parte externa do envelope. O volume deverá ser 
encadernado com espiral ou outro método, contendo sumário dos documentos 
com indicação das páginas correspondentes, folhas numeradas em ordem 
crescente, com todas as folhas rubricadas. 
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19.4. Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o 
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito 
com data de emissão não superior a 60 dias (sessenta) dias da data limite 
estabelecida para a abertura das propostas. 

19.5. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. No caso de 
sociedade por ações, deverá ser anexada a última ata de eleição de seus 
diretores administradores; no caso de sociedades mercantis comerciais, o 
contrato social e alteração consolidada em vigor; no caso de empresário 
individual, a última declaração de empresário atualizada, acompanhada de 
cédula de identidade e registro na Junta Comercial; 

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial da UF da Licitante, que comprove 
a sua condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

c) Declaração de enquadramento na condição de MICROEMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, contendo assinatura do representante 
legal e contador, conforme Modelo (ANEXO VI). 

19.6. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá em:  

a) Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF); 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/11; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria 
de Estado da Fazenda; 

f) Certidão Narrativa de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, 
emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda; 

g) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, emitida pela Prefeitura 
Municipal da Sede da Empresa; 

h) Guia de Recolhimento da Caução - GRC, emitida pela Prefeitura Municipal 
de Almirante Tamandaré. 

19.6.1. A documentação relativa à Regularidade Fiscal deverá estar em 
plena validade. Na hipótese da inexistência expressa de prazo 
de validade, deverá ser emitida com antecedência máxima de 
até 60 (sessenta) dias da data estipulada para abertura das 
propostas.  

19.6.2. Nos ter termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, as MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
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19.6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade 
Fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá à data do recebimento da nova 
proposta, nos termos do subitem 18.5.1., prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para que as 
MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
providenciem a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativas.  

19.6.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no 
acima implicará a decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação ou 
revogar a licitação.  

19.7. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA consistirá em:  

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados "na forma da lei", que comprovem a boa 
situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando-
se como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna - IGP - DI, publicada pela Fundação Getúlio Vargas 
- FGV ou outro indicador que o venha substituir; 

19.7.1. Serão considerados como “na forma da lei” o Balanço 
Patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentados: 
(i) publicados em Diário Oficial; (ii) publicados em Jornal; (iii) 
cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial; (iv) os de 
meio eletrônico devem ser apresentados também em papel, 
com a respectiva autenticação digital, da sede ou domicilio da 
empresa ou de outro órgão equivalente, inclusive com os 
Termos de Abertura e Encerramento do registro autenticado; 

19.7.2. O Balanço Patrimonial da Sociedade Anônima por Ações deverá 
ser o publicado em Diário Oficial. Em se tratando de empresa 
de capital aberto, deverá vir acompanhado de Parecer de 
Auditor(es) Independente(s). 

19.7.3. O Balanço Patrimonial das demais sociedades deverá ser o 
transcrito no “Livro Diário” contendo identificação completa da 
empresa, de seu titular e de seu responsável técnico contábil, 
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento. Os Termos deverão estar registrados na Junta 
Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos. 

19.7.4. Caso a empresa utilize a Escrituração Contábil Digital, (ECD) 
deve apresentar o Balanço Patrimonial, do último exercício 
social exigível, acompanhado do Termo de abertura e Termo de 
Encerramento, gerados pelo Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED Contábil e o Recibo de Entrega de livro digital 
junto à Receita Federal. 
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19.7.5. As empresas com menos de um exercício financeiro devem 
cumprir a exigência deste item mediante apresentação do 
Balanço de Abertura, contendo identificação e assinaturas 
legíveis do proprietário e/ou responsáveis pela administração 
da empresa, e, identificação e assinaturas legíveis do 
responsável contábil da empresa, devidamente registrado no 
CRC (Conselho Regional de Contabilidade).  

b) Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação - Capacidade 
Operacional Financeira, relacionando compromissos assumidos pela 
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação, conforme Modelo (ANEXO II);  

19.7.6. Deverá ser assinada pelo representante legal da PROPONENTE 
e pelo contador, com número de registro do CRC, com firmas 
reconhecidas em Cartório ou Tabelionato. 

19.7.7. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (ILG), de Liquidez Corrente (ILC) e Grau de 
Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade Financeira 
Operacional, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

a)  
ELPPC
RLPACILG

+
+

=  

b)  
PC
ACILC =  

c)  
AT

ELPPCGE +
=  

d)  SCPLKfD −××= 25,1  

e)  765 KKKKf ++= ; 

f)  
CS
PLVP =  

 
 Onde: 
 ILG = Índice de Liquidez Geral; 
 AC = Ativo Circulante; 
 PC = Passivo Circulante; 
 RLP = Realizável a Longo Prazo; 
 ELP = Exigível a Longo Prazo; 
 ILC = Índice de Liquidez Corrente; 
 GE = Grau de Endividamento; 
 Kf = Coeficiente Financeiro; 
 K5 = Coeficiente extraído do Quadro 2; 
 K6 = Coeficiente extraído do Quadro 2; 
 K7 = Coeficiente extraído do Quadro 2; 
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 SC = Saldo Contratual; 
 VP = Valor Patrimonial; 
 PL = Patrimônio Líquido; 
 CS = Capital Social; 
 D = Disponibilidade Financeira Operacional; 
 

19.7.8. O Saldo Contratual (SC) será obtido no Quadro 1 - Quadro 
Demonstrativo do Saldo Contratual abaixo que, corresponde a 
diferença entre a somatória do valor do compromisso e a 
somatória do valor faturado, conforme expressão abaixo: 

∑ ∑= faturadoValor  - ocompromiss doValor SC  

 

Item N° do Obra ou Serviços Valor do Valor Faturado  Contratante 
 

 Contrato    Compromisso    
 

1           
 

2           
 

3           
 

4           
 

5           
 

6           
 

7           
 

8           
 

9           
 

10           
 

∑           
 

∑Valor do compromisso = 
       

 

       
 

∑Valor faturado = 
         

 

         
 

SC = ∑Valor do compromisso  - ∑Valor faturado  = 
    

 

Quadro 1 - Quadro Demonstrativo do Saldo Contratual 

19.7.9. Os coeficientes K5, K6 e K7 serão extraídos do Quadro 2 - 
Quadro Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira, a 
seguir: 
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CAPACIDADE       ÍNDICE  PESO    

  
PONTOS     Kf   

 

            ( 1 )    ( 2 )   ( 1 )  x ( 2 )       
 

Índice de Liquidez Corrente (ILC)            30       K5  =    
 

Índice de Liquidez Geral (ILG)             50       K6  =    
 

Valor Patrimonial (VP)            20       K7  =    
 

INTERVALO    K5  INTERVALO  K6    INTERVALO     K7   
 

  PONTOS ILC      PONTOS ILG    PONTOS VP      
 

15,0 A  29,9 1,2   25,0  A 49,9 2,0 10,0  A 19,9  0,8   
 

30,0 A  35,9 1,5   50,0  A 59,9 2,5 20,0  A 23,9  1,0   
 

36,0 A  38,9 1,8   60,0  A 64,9 3,0 24,0  A 25,9  1,2   
 

39,0 A  50,9 2,1   65,0  A 84,9 3,5 26,0  A 33,9  1,4   
 

SUP. A  51,0 2,4   SUP.  A 85,0 4,0 SUP.  A 34,0  1,6   
 

Quadro 2 - Quadro Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira 

 

19.7.10. A Disponibilidade Financeira Operacional (D) deverá ser maior 
ou igual ao Valor Máximo Estimado dos Serviços definido no 
item 2.6. 

19.7.11. O Patrimônio Líquido (PL) deverá ser igual ou superior a 10% 
(dez por cento) do Valor Máximo Estimado dos Serviços 
definido no item 2.4., mediante apresentação de Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social - cópia extraída do Livro Diário e registrado na Junta 
Comercial ou Publicação em diário Oficial, ou Certidão de 
Cartório de Títulos e Documentos. 

19.7.12. A Proponente deverá apresentar Índice de Liquidez Geral (ILG) 
igual ou superior a 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos). 

19.7.13. A Proponente deverá apresentar Índice de Liquidez Corrente 
(ILC) igual ou superior a 1,50 (um inteiro e cinqüenta 
centésimos). 

19.7.14. A Proponente deverá apresentar Grau de Endividamento (GE) 
igual ou inferior a 0,40 (quarenta centésimos). 

19.7.15. As fórmulas indicadas deverão estar devidamente 
compatibilizadas e aplicadas em memoriais de cálculo juntados 
ao balanço. 

c) Certidão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, da sede da pessoa 
jurídica, indicando o número de distribuidores de falência ou recuperação 
judicial com prazo, não superior a 90 (noventa) dias da abertura do 
certame. 

d) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor 
Judicial da Sede da PROPONENTE, expedida com antecedência máxima de 
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da abertura do certame.  
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19.8. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em:  

19.8.1. A documentação relativa à qualificação técnica deverá 
comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, de forma simultânea, e indicação do pessoal 
técnico disponível para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 30, II, Lei 
nº 8.666/93).  

a) Apresentação e comprovação da regularidade através da Certidão de 
Registro da Pessoa Jurídica da PROPONENTE junto ao CREA ou CAU, 
dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede, contendo 
em seu quadro técnico, no mínimo, 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto, 1 
(um) engenheiro eletricista e 1 (um) engenheiro ou arquiteto com 
Especialização em Segurança do Trabalho, podendo um mesmo 
engenheiro ou arquiteto acumular mais de uma titulação; 

b) Comprovação do registro profissional, através da apresentação das 
Certidões de Registro de Pessoa Física emitidas pelo CREA ou CAU de 
todos os profissionais definidos no item "a" indicando na mesma certidão 
que pertencem ao quadro técnico da PROPONENTE; 

c) Comprovação de que a empresa executou obra ou serviço de 
engenharia de características semelhantes às do objeto licitado, em um 
único contrato com no mínimo 10.000,00 m², através da apresentação da 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) juntamente com o Atestado de 
Capacidade Técnica devidamente certificado pelo CREA ou pelo CAU, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 
PROPONENTE; 

d) Apresentação da Indicação do Responsável Técnico conforme Modelo 
(ANEXO VII), que deverá ser o mesmo profissional referido no item "e"; 

e) Comprovação de que a empresa executou obras ou serviços de 
engenharia de características semelhantes às do objeto licitado, através da 
apresentação de, no mínimo, 5 (cinco) Certidões de Acervo Técnico (CAT) 
juntamente com os Atestados de Capacidade Técnica devidamente 
certificados pelo CREA ou pelo CAU, em caráter simultâneo, em contratos 
distintos, limitados estas exclusivamente a construção de obras novas, 
reparos ou melhorias, fornecidos por pessoa jurídica de direito publico ou 
privado; 

f) Comprovação do vínculo empregatício dos profissionais definidos no item 
"a", através de cópias das Carteiras de Trabalho ou Contratos de Prestação 
de Serviços definindo a disponibilidade mínima de 4 (quatro) horas diárias 
para atuação com a PROPONENTE; 

g) Comprovação de que a PROPONENTE visitou os locais para execução das 
obras e serviços através da apresentação do Atestado de Visita conforme 
Modelo (ANEXO V). 

19.8.2. Os profissionais indicados pelo proponente para fins de 
comprovação da  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverão participar 
da obra ou serviço objeto da licitação, observado o inciso I do 
parágrafo 1º do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 
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19.9. Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais consiste:  

a) Comprovação através da apresentação da Declaração de Cumprimento de 
Exigências Legais e Constitucionais conforme Modelo (ANEXO III) com 
reconhecimento de assinaturas em Tabelionato ou Cartório. 

19.10. A apresentação do Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO faz prova de que o sócio 
administrador, diretor, empresário individual e/ou representante legal da 
proponente possui amplos poderes para acordar, renunciar, discordar, 
transigir, receber em devolução documentos pertencentes à empresa, com 
todas as responsabilidades legais. 

20. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA  

20.1. A PROPONENTE deverá apresentar o Envelope nº 2 - PROPOSTA, com toda a 
documentação exigida, até a data e horário limite conforme item 9.1.  

20.2. O envelope deverá ser entregue fechado, indevassável, inviolado, rubricado na 
parte externa, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 008/2017 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 19/05/2017 as 9:00h 

PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
OBJETO: Registro de Preços para a contratação futura e eventual de 
empresa especializada em construção civil para a "execução simultânea", 
conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação e 
manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, ainda eventuais 
ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos do Município 
de Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento 
de material e mão de obra. 

20.3. Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o 
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito 
com data de emissão não superior a 60 dias (sessenta) dias da data limite 
estabelecida para a abertura das propostas. 

20.4. A apresentação do Envelope nº 02 - Proposta faz prova de que a proponente 
tomou conhecimento de todas as informações e dos locais das obras, para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, que aceita os termos deste 
Edital e que sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade 
pela perfeita e completa execução dos serviços a serem executados conforme 
a Ordem de Serviço, em todas as suas fases. 

20.5. O Município de Almirante Tamandaré poderá determinar à vencedora da 
licitação a compatibilização do cronograma Físico-Financeiro de cada uma das 
Ordens de Serviço.  
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20.6. A documentação relativa à PROPOSTA consistirá em: 

a) Carta-Proposta conforme Modelo (ANEXO I). 

20.6.1. Deverá ser digitada em papel timbrado da PROPONENTE, 
contendo os dados: razão social ou nome empresarial, 
endereço da Sede da empresa com CEP, número do telefone 
fixo, endereço eletrônico, carimbo ou número da CNPJ/MF, data 
da proposta coincidente com a data da abertura do certame 
licitatório e demais dados exigidos conforme modelo. 

20.6.2. Não poderá conter emendas, rasuras ou entrelinhas, fatos 
estes que provocarão a desclassificação da PROPONENTE. 

20.6.3. Deverá conter o nome por extenso, CPF e RG do representante 
legal e nome por extenso, CPF, RG e número de registro do 
CREA ou CAU responsável técnico pelos serviços. 

20.6.4. Deverá ser assinada pelo representante legal e pelo 
responsável técnico pelos serviços, com firmas reconhecidas 
em Cartório ou Tabelionato. 

20.6.5. Deverá ofertar o Índice de Desconto Linear, expresso em 
percentual e por extenso com até duas casas decimais, que 
será aplicado sobre todos os itens da Tabela de Referência 
conforme item 1. deste Edital. 

20.6.6. Deverá informar que, sobre todos os valores unitários 
resultantes da aplicação do desconto linear proposto e, 
acrescidos dos valores do BDI, estarão incluídas todas as 
despesas como taxas, impostos, seguros, custos 
administrativos e demais custos inerentes. 

20.6.7. Deverá informar a validade da proposta, o qual deverá ser de, 
no mínimo, 90 (noventa) dias contados da data da abertura da 
licitação. Caso este prazo não seja atendido a PROPONENTE 
será desclassificada. 

20.6.8. Na elaboração da proposta de preços, a empresa deverá levar 
em conta a redução do custo de mão de obra propiciada pelas 
Medidas Provisórias nº 601 de 28/12/2012 e nº 612 de 
04/04/2013.  

20.7. Caso a PROPONENTE se enquadre na condição de MICROEMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE e queira concorrer amparada pelos benefícios 
da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 139/2011 e Lei Complementar nº 147/2014, deverá 
apresentar documentação adicional dentro do Envelope nº 2, entretanto, a não 
apresentação não será motivo para desclassificação da empresa. São os 
documentos: 

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial da UF da Licitante, que comprove 
a sua condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

c) Declaração de enquadramento na condição de MICROEMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, contendo assinatura do representante 
legal e contador, conforme Modelo (ANEXO VI). 
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21. JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

21.1. A Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope nº 1 - 
HABILITAÇÃO, distribuindo os documentos nele contidos, à apreciação e 
análise dos presentes, devendo os mesmos serem rubricados pelos membros 
da Comissão e pelos participantes, podendo ser anunciado o resultado da 
Habilitação, desde que haja desistência expressa e unânime de todos os 
proponentes do direito de interpor recurso, previsto no artigo 109 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, com as alterações da Lei n.º 8.883/94, ou designar dia e 
hora certos para a divulgação. 

21.2. Após o exame dos documentos fornecidos, a PROPONENTE que não atender às 
condições exigidas para Habilitação, não terá o seu Envelope nº 02 - 
PROPOSTA examinado, sendo este devolvido, devidamente lacrado, através de 
termo de entrega elaborado pela Comissão.  

21.3. Havendo interposição de recurso nesta fase, os envelopes serão retidos e 
somente serão devolvidos após decorridos todos os prazos recursais. 

21.4. Decidida a fase de Habilitação, e havendo desistência de todos os proponentes 
do direito de interpor recursos, conforme item 9.1., serão abertos os envelopes 
nº 02 - PROPOSTA, dos concorrentes habilitados, sendo todos os documentos 
rubricados pela Comissão e participantes no ato. 

21.5. Caso haja interposição de recursos, será marcada nova data para abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços, após os tramites legais de 
julgamento dos recursos. 

21.6. À Comissão de Licitação é facultada a condição de solicitar dos proponentes, 
esclarecimentos com relação aos documentos entregues, bem como, promover 
diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução 
do processo. 

21.7. Da reunião de recebimento e abertura, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual 
todas as ocorrências ficarão minuciosamente relatadas. 

21.8. O não comparecimento da(s) PROPONENTE(S) ou a falta de sua assinatura na 
respectiva ata, importará na aceitação tácita das decisões da Comissão. 

21.9. Não serão recebidos documentos de Habilitação e Propostas após a hora 
aprazada. 

21.10. Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e 
proposta, somente poderão fazer uso da palavra, apresentar reclamações, 
assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos o representante legal 
da licitante ou procurador legalmente credenciado. 

21.11. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se os valores 
propostos, sendo esta Licitação do tipo: MAIOR ÍNDICE DE DESCONTO 
LINEAR.  

21.12. Na fase de HABILITAÇÃO será julgada inabilitada a proponente que: 

21.12.1. Deixar de atender alguma exigência constante do presente 
Edital. 

21.12.2. Apresentar declaração ou documentação que contenha 
qualquer vício de ordem formal. 

21.12.3. Colocar documentos em envelopes trocados. 
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21.13. Na fase de PROPOSTAS será julgada desclassificada a proponente que: 

21.13.1. Deixar de atender alguma exigência constante deste Edital. 

21.13.2. Apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou 
vantagem baseada nas propostas dos demais proponentes. 

21.14. No julgamento das PROPOSTAS, a Comissão levará em consideração os seguintes 
fatores: MAIOR ÍNDICE DE DESCONTO LINEAR, e a observância das 
características técnicas que garantam a boa qualidade dos materiais a serem 
utilizados e dos serviços a serem prestados, bem como, o atendimento a todas as 
exigências contidas no presente Edital. 

21.15. No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de 
julgamento, a Comissão adotará o previsto no artigo 45, § 2º da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

21.16. O julgamento e a classificação das propostas, bem como, a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em 
conseqüência, reserva-se o direito de: 

21.16.1. Desclassificar qualquer concorrente que, ao seu critério, não 
apresente as condições do presente Edital. 

21.16.2. Desclassificar as propostas em desacordo com este Edital, ou 
ainda, que se revelarem manifestamente inexeqüíveis ou 
inconvenientes, por fatos comprovados durante o processo de 
seleção. 

21.16.3. Entre as classificadas, a Comissão de Licitações declarará 
vencedora a empresa que apresentar o menor preço. 

21.16.4. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de 
empate. 

21.16.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas ME e/ou EPP sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

21.16.6. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada 
poderá, na sessão pública de julgamento das propostas, sob 
pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado, conforme 
previsto na Lei Complementar 123/2006. 

21.17. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará 
relatório contendo a classificação pela ordem DECRESCENTE DO ÍNDICE DE 
DESCONTO LINEAR, que será submetido à apreciação da autoridade superior, 
que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

21.18. Na hipótese de a proponente melhor classificada recusar-se a confirmar sua 
proposta, o MUNICÍPIO poderá adjudicar o objeto à segunda melhor 
classificada e assim sucessivamente, nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado (art. 64, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93), ou ainda, 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração 
Pública. 
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21.19. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das 
causas que as inabilitaram ou desclassificaram, com fulcro no Art. 48, § 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

22. DAS GARANTIAS  

22.1. Garantia de Execução  

22.1.1. A proponente vencedora prestará Garantia de Execução, na 
modalidade a ser por ela definida na forma prevista no art. 56 
da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor do(s) contrato(s), empenho ou documento 
equivalente a ser(em) firmado(s) com o Município de Almirante 
Tamandaré. 

22.1.2. A Garantia de Execução deverá ser apresentada previamente à 
assinatura do contrato a ser celebrado com o Município de 
Almirante Tamandaré. 

22.1.3. A Garantia de Execução terá prazo igual ao prazo de vigência 
do Contrato, acrescido de 180 (cento e oitenta) dias.  

22.1.4. No caso de a garantia ser na modalidade de Seguro Garantia, 
ela deverá vir acompanhada da Certidão de Regularidade 
Operacional junto à SUSEP, e da Certidão de Regularidade 
Operacional junto ao IRB, ambas em nome da Seguradora que 
emitir a apólice.  

22.1.5. A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de 
crédito deverá ser entregue acompanhada da autorização de 
funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.  

22.1.6. A garantia prestada em títulos da dívida pública deverá ser 
entregue acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes 
comprovações:  

a) Origem/aquisição, mediante documento respectivo e 
lançamento contábil por meio de registro no balanço 
patrimonial da licitante;  

b) Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, 
dotado de fé pública, demonstrando a correção atualizada 
monetariamente do título, valor este que não poderá ser 
inferior ao valor contido no item 22.1.1.; 

c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com 
vencimento passíveis de resgate incontestável sob nenhum 
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade 
da proposta de preço; 

d) Presumem-se autênticos os títulos oferecidos pela licitante. 
O Município de Almirante Tamandaré se reserva o direito 
de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando 
indícios de fraude, O Município de Almirante Tamandaré 
apresentará notícia-crime às autoridades policiais e 
oferecerá representação ao Ministério Público. 
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22.1.7. A Garantia de Execução será liberada e restituída nos termos 
do art. 56 §4º da Lei Federal 8.666/93.  

 

23. DAS CONDIÇÕES GERAIS, DO REGISTRO DE PREÇOS E DOS 
CONTRATOS  

23.1. A Ata de Registro de Preços e os contratos a serem firmados serão regidos 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e Decreto Municipal nº 1447/07. 

23.2. A(s) fatura(s) correspondente(s) ao(s) serviço(s) executado(s) somente 
será(ão) liberada(s) para pagamento, atendidas as disposições constantes no 
disciplinado na Lei nº 9711, de 20 de novembro de 1998, Instrução Normativa 
03/05 - INSS.  

23.3. Para efeito de medição e de faturamento relativo aos serviços executados 
deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas 
definidas no cronograma físico e financeiro que será peça integrante da Ordem 
de Serviço.  

23.4. Após 30 (trinta) dias da protocolização das faturas incidirá, sobre o valor 
faturado, cláusula de atualização monetária baseada na média aritmética 
simples do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP - DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
proporcional aos dias em atraso.  

23.5. Nas Planilhas de Serviços anexas às Ordens de Serviços a serem emitidas à 
vencedora do certame licitatório, na cláusula relativa ao valor para a execução 
do seu objeto constará obrigatoriamente, de forma discriminada, o percentual 
referente a material e o percentual referente a mão de obra.  

24. DAS CONDIÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA VIGÊNCIA DOS 
PREÇOS REGISTRADOS, DO PAGAMENTO E DAS PENALIDADES E 
SANÇÕES.  

24.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, será lavrada Ata de 
Registro de Preços e a PROPONENTE vencedora deverá assiná-la, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do dia seguinte ao da convocação, 
podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
empresa vencedora, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.  

24.2. O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o Contrato ou 
retirar o documento equivalente no prazo de 02 (dois) dias do recebimento da 
comunicação pelo Município ocasionará a pena de multa correspondente a 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da proposta, devidamente atualizada, além de 
ficar civilmente responsabilizada pelas efetivas perdas e danos, ficando ao 
Município facultado o direito de convocar os licitantes remanescentes na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, devidamente 
atualizado, ou revogar a licitação, conforme preceitua o art. 64, § 2º da Lei 
Federal n.º 8.666/93.  



 

 

 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 
Prefeitura da Cidade 

Comissão Especial de Licitações de Obras Públicas 
 

 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 008/2017 Página 27 de 29 
  

24.3. O licitante que, injustificadamente, não apresentar documentação exigida para 
o certame, apresentar declaração falsa, não assinar a Ata de Registro de 
Preços, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do ajustado, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais, ou será declarado 
inidôneo, conforme o caso, observado o disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

24.4. A prestação dos serviços, a vigência, a garantia, o pagamento e a aplicação de 
sanções se darão conforme a legislação vigente.  

25. DO REGISTRO DE PREÇOS  

25.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar a 
prestação de serviços, sendo facultada a realização de licitação específica para 
a prestação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
prestação dos serviços em igualdade de condições.  

25.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada, 
mediante prévia consulta ao Município de Almirante Tamandaré, por meio do 
Departamento de Compras, por outro órgão da Administração Direta ou 
Indireta, que não tenha participado do processo licitatório, desde que 
devidamente comprovada a vantagem para a Administração.  

25.3. Na hipótese de ocorrência da situação a que se refere o subitem 18.5.2., será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, ocasião em que 
a Comissão de Licitação avaliará a aceitabilidade da oferta e a documentação 
de habilitação do convocado, podendo, ainda, negociar diretamente com esta 
para obtenção de preço melhor.  

26. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

26.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

26.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços 
registrados, cabendo excepcionalmente ao Município de Almirante Tamandaré 
promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviços.  

26.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Município de Almirante Tamandaré 
convocará a empresa detentora do preço registrado, visando à negociação 
para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.  

26.3.1. Frustrada a negociação com a empresa detentora do preço 
registrado, esta será liberada do compromisso assumido, o 
Município de Almirante Tamandaré convocará os demais 
prestadores de serviços que tenham assinado a Ata de Registro 
de Preços visando a igual oportunidade de negociação.  
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26.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e a 
empresa detentora do registro, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município de Almirante 
Tamandaré adotará o seguinte procedimento:  

26.4.1. Após análise do requerimento, liberará a empresa do 
compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso seja 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
prestação de serviços.  

26.4.2. Ocorrendo a liberação da empresa, convocará os demais 
prestadores de serviços visando a igual oportunidade de 
negociação.  

26.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o Município de Almirante 
Tamandaré procederá à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de ajuste 
mais vantajoso. 

27. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

27.1. O Município de Almirante Tamandaré poderá cancelar o Registro de Preços, 
sem prejuízo das sanções cabíveis previstas na Cláusula Décima Segunda da 
Ata de Registro de Preços, observados o contraditório e a ampla defesa, 
quando a Empresa detentora do preço registrado:  

27.1.1. Não mantiver, ou deixar de comprovar que mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;  

27.1.2. Não atender, ou atender parcialmente, aos preços e às 
condições estipulados;  

27.1.3. Não confirmar o recebimento ou retirar com atraso as notas de 
empenho, sem justificativa aceitável;  

27.1.4. Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que 
decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços;  

27.1.5. Recusar-se à revisão de preços proposta pela Administração 
com o intuito de adequá-los aos praticados pelo mercado;  

27.1.6. Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender 
às solicitações de prestação de serviços em razão dos preços 
registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou, 
ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior;  

27.1.7. Descumprir as Cláusulas Contratuais.  

27.2. O Município de Almirante Tamandaré poderá cancelar ou suspender 
temporariamente o Registro de Preços quando:  

27.2.1. Verificar que os preços praticados no mercado são mais 
vantajosos e for frustrada a negociação a que se refere o 
subitem 26.3. do Edital;  

27.2.2. Entender, motivadamente, ser conveniente e oportuno por 
razões de interesse público;  
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27.2.3. Constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados.  

27.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
do ajustado, em decorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente 
comprovados.  

 

28. CONTRATAÇÕES  

28.1. Os serviços serão realizados a partir da assinatura do Contrato Administrativo 
e a efetivação de Ordem de Serviço emitidos pelo CONTRATANTE, 
acompanhada da respectiva planilha orçamentária, com base na RELAÇÃO DE 
SERVIÇOS SEIL/PRED - SRP 002/2017 OU OUTRA VIGENTE À ÉPOCA, 
considerando a aplicação do desconto ofertado pela empresa vencedora e o 
respectivo acréscimo decorrente da  Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, 
estipulado em função do custo dos serviços.  

29. DISPOSIÇÕES FINAIS  

29.1. A Comissão de Julgamento da Licitação poderá, no interesse público, relevar 
faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da 
habilitação ou proposta de preço, podendo promover diligências destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório. 

29.2. As questões omissas e divergências quanto a aspectos desta licitação serão 
revolvidas de conformidade com a Lei, normas administrativas e, 
judicialmente, no Foro da Comarca de Almirante Tamandaré.  

 
 
  Almirante Tamandaré, 07 de abril de 2017. 

 

 

 

 GERONIMO TEIDER ROCHA 
 Presidente da Comissão Especial de Licitações de Obras Públicas 
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