
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK 

Estado do Paraná 
 

Sede: Praça Otacílio Ferreira nº 82 – CEP 86480-000 
Fone (0xx43) 3561-1221 - CNPJ: 75.968.412/0001-19  

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

MODALIDADE:  EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA: às 08:30 horas do dia 17 de setembro de 2021 

LOCAL: Praça Otacílio Ferreira, 82, Centro, na cidade de Conselheiro Mairinck (PR) 

 

O Município de Conselheiro Mairinck, Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº. 75.968.412/0005-19, Inscrição Estadual Isento, com sede na Praça 

Otacílio Ferreira, 82, Centro, na cidade de Conselheiro Mairinck (PR), torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar às 08:30 horas do dia 17 de setembro 

de 2021 

. Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

Regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações     

São partes integrantes deste Edital: 

 

I - PROJETO EXECUTIVO, COMPOSTO POR: 

 

a) Planilha de Serviços; 

b) Cronograma Físico – Financeiro 

c) Memorial Descritivo; 

d) Planta com detalhamento construtivo 

 

1. OBJETO: 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1.1– Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação em 

pedra irregular poliédrica, para execução do Programa Estradas Rurais Integradas 

aos Princípios Conservacionistas – Estradas da Integração conforme convênio nº 

201/2021    celebrado entre o Município de Conselheiro Mairinck  e o  Estado do 

Paraná, por sua secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento SEAB PR. 

A obra será implantada nos seguintes locais: Trecho 1- Iniciando na Igreja Católica 

da Vila São Pedro, passando pelo DER  até a BR-153- 2 Km e 466 metros, Trecho 2- 

- Iniciando na estrada sentido Vila Rural (após a BR-153) finalizando após 374 

Metros. 

 

1.2- Os serviços deverão seguir rigorosamente as orientações do memorial descritivo da 

reforma, plantas/projetos e demais anexos, partes integrantes deste processo, bem como 

apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Matrícula CEI da Obra 

no início da execução do Contrato; 

 

1.3- O objeto do subitem 1.1 da presente licitação, compreende a execução de serviços 

com o fornecimento dos materiais e mão de obra, com todos os encargos e obrigações 

de ordem trabalhista, previdenciária e civil, necessários ao completo e perfeito 

funcionamento da obra, conforme especificações fornecidas pela Prefeitura Municipal e 

que integram o presente edital. 

 

1.4 - PREÇO MÁXIMO R$: 890.878,39 oitocentos e noventa mil, oitocentos e setenta e oito 

reais e trinta e nove centavos). 

 

2.0- PRAZO DE EXECUÇÃO: Inicia-se a partir da data da ordem de serviço, devendo os 

serviços ser executados em 540 dias    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      2.1 - REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 

 

2.2 - MODALIDADE DE LICITALÇÃO: Tomada de Preço. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2.3 - ORIGEM DOS RECURSOS  

 

03 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos  

001 – Divisão de obras e serviços públicos  

15.451.0017.1007 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS 

00935-1005/03/99/01/01- CAMINHO DAS PEDRAS 

 

– DA PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Poderão participar deste certame todas as empresas devidamente cadastradas ou 

que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento  

3.2. Poderão participar do certame licitatório quem estiver adequado às normas legais e 

regulamentos aplicáveis, especialmente a Lei 8.666/93, as empresas, firmas ou 

instituições legalmente constituídas, que se conformem às estipulações deste Edital e 

não estejam reunidas sob forma de consórcios e nem estejam em processo de falência 

ou concordata. 

3.3. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos e 

condições deste Edital. 

 

3.4. Não poderão participar empresas que, na data designada para a apresentação da 

documentação e das propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou 

impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por 

qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas.  

 

3.5. Relação de documentos para cadastramento:  

 

a) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Ato Constitutivo da Empresa e suas alterações, devidamente registradas no Órgão 

competentes; (autenticado). 

c) Certificado de Regularidade de Situação – CRF, junto ao FGTS, em vigor; 

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, emitida pela Prefeitura 

Municipal da sede da empresa; (autenticada). 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

e) Certidão Negativa de Débitos e contribuições Federais administradas pela 

Secretaria da Receita Federal; Certidão Negativa de Divida Ativa da União, emitida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional; Certidão negativa de débito – CND, junto ao INSS 

em vigor; 

f) Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria de 

Estado da Fazenda; 

g) Certidão Negativa Trabalhista; 

 

3.6. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo 

as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

 

3.7. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a 

representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante. 

 

5 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

Horário para Protocolo dos envelopes nº 01 e nº 02:  :   às 08:30 horas do dia 17 de 

setembro de 2021 

 

4.1 - As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação em envelopes opacos, 

distintos e fechados, no local, data e hora fixadas no inicio deste edital, sendo os 

envelopes nº 1 e 2. Após o horário fixado, nenhuma outra proposta será recebida. 

Segue abaixo parte externa dos envelopes: 

 

AO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 

Nome completo da licitante 

 

AO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK 

ENVELOPE Nº 02 –PROPOSTA 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 

Nome completo da licitante 

 

4.2 – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

Os envelopes deverão ser entregues impreterivelmente no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal, sendo que a documentação deverá ser apresentada no original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório ou por servidor Municipal (nesse 

caso sob a apresentação do original)  

4.2.1. As proponentes deverão, sob pena de desclassificação, obrigatoriamente 

apresentar para participarem da licitação: 

 

4.2.1.1 Documentos necessários para a habilitação jurídica (art. 28 da Lei 8.666/93): 

a) Cópia autenticada da Cédula de Identidade e do CPF de todos os sócios; 

b) Cópia autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (com 

a última alteração, se houver, ou alteração consolidada), devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Cópia autenticada da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de diretoria em exercício; 

e) Cópia autenticada do Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

4.2.1.2 Documentos referentes à regularidade fiscal (art. 29 da Lei 8.666/93) 

a) Cartão da inscrição do CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede 

da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

(Exemplo: no Paraná é o CICAD em São Paulo é o CADESP, etc.); 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

c) Prova de regularidade para com a Receita Federal, com prazos de validade em vigor; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, com prazos de validade em 

vigor; 

e) Certidão negativa dos Tributos Municipais; 

f) Certidão de Regularidade de Situação (C.R.S.) junto ao FGTS com validade mínima 

até a data de abertura do presente processo. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com validade mínima até a data de 

abertura do presente processo. 

 

4.2.1.3 Documentos referentes à qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei 

8.666/93) 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domínio da pessoa física, 

emitida no máximo 30 (trinta) dias anteriores a abertura desta licitação, ou dentro de sua 

validade, se a mesma dispuser outro prazo legal; 

b) Cópia autenticada do Balanço patrimonial (2020) e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.1.3.1 O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último 

balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da 

sociedade, atestando a boa situação financeira: LG= Liquidez Geral – superior a 1 SG= 

Solvência Geral – superior a 1 LC= Liquidez Corrente – superior a 1, sendo: LG= 

(AC+RLP) / (PC+ELP), SG= AT / (PC+ELP) e LC= AC / PC. Onde: AC= Ativo Circulante, 

RLP= Realizável a Longo Prazo, PC= Passivo Circulante,  ELP= Exigível a Longo Prazo 

e AT= Ativo Total 

8.1.3.2 O último balanço patrimonial ou o balanço patrimonial referente ao período de 

existência da licitante deverá comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 

cento) do valor máximo da contratação. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

8.1.3.3 Documentos referentes à qualificação técnica (art. 30 da Lei nº 8.666/93) 

 

a) Certificado de Registro e Regularidade da PROPONENTE (Pessoa Jurídica) junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade; 

b) Certificado de Registro e Regularidade do ENGENHEIRO / ARQUITETO responsável 

pela obra (Pessoa Física) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura de Urbanismo – CAU, dentro de seu 

prazo de validade;  

c) Comprovação de vínculo empregatício entre os responsáveis técnicos e a proponente, 

mediante registro na Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro da empresa ou outro 

documento que comprove o vínculo; em caso do profissional responsável ser o 

proprietário já estará especificado no contrato social; 

d) Declaração expressa da proponente indicando os responsáveis técnicos pela eventual 

execução das obras e/ou serviços até o seu recebimento definitivo pela contratante. Os 

mesmos não poderão ser substituídos sem autorização da contratante. 

e) Atestado e/ou declaração de execução de, no mínimo, UMA OBRA DE SEMELHANTE 

COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR À 

DESTA LICITAÇÃO, COMPROVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS COM 

CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES E DIMENSÃO E COMPLEXIDADE 

PROPORCIONAIS AO OBJETO DESTE EDITAL, CONFORME A SÚMULA N° 263 DO 

TCU.  

f) Atestado de Vistoria fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck – PR, conforme modelo “TERMO DE 

VISTORIA” encontrado no anexo VI deste edital, devidamente assinado por um 

representante  da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, devendo a vistoria ser 

previamente agendada, e realizada por um engenheiro da proponente antes da data 

estipulada para abertura da licitação, não sendo aceitas alegações posteriores de 

desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços (agendamentos 

43 3561 1221- Setor de Licitações). 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

g) Declaração de recebimento e/ou acesso á documentação constando nome e assinatura 

do representante legal da empresa (modelo anexo II); 

h) Declaração de idoneidade, constando nome e assinatura do representante legal da 

empresa (modelo anexo III); 

i) Declaração que não possui empregados menores de idade em seu quadro de pessoal 

(modelo anexo IV); 

j) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração conforme 

anexo V deste edital, instruída com certidão expedida pela Junta Comercial ou Prova da 

Inscrição no Regime Especial unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – 

Simples Nacional, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Em se tratando de sociedade Simples, o documento apto a comprovar a condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser expedido pelo Registro Cível 

das Pessoas Jurídicas; 

k) Acervo técnico do profissional Engenheiro da Licitante com registro no CREA ou CAU.  

 

L)  A ausência de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno 

porte, tal como exigido na no presente edital, será interpretada como renúncia ao direito 

previsto na Lei Complementar n° 123/2006, implicando a preclusão do direito. 

   A Visita técnica deverá ser realizada em até dois dias da abertura do certame e o CRC 

(certificado de registro cadastral) deverá ser realizada em até 01 dia antes da abertura 

do certame. 

4.3 - Anexos: 

 Anexo I - Modelo de Proposta de Preços; 

 Anexo II - Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso a Documentação; 

 Anexo III - Modelo Declaração de Idoneidade; 

 Anexo IV - Modelo de Declaração que não Possui Empregados Menores de Idade; 

 Anexo V - Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

 Anexo VI– Modelo de Termo de Vistoria; 

 Anexo VII – Minuta do Contrato 

     Anexo VII- Planilha Orçamentária/ Memória de Calculo 

     Anexo IX-  Cronograma Físico – Financeiro 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     Anexo X - Memorial Descritivo; (termo de referência) 

     Anexo XI- Planta com detalhamento construtivo 

 

 

 

4.4 – ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

 

      4.4.1 – Só serão abertos os envelopes nº 02 dos proponentes habilitados; 

      4.4.2 – A proposta deverá ser composta dos seguintes documentos:  

a) Proposta (modelo anexo I): impressa em papel com timbre da proponente, datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, 

contendo: 

b) Razão social da empresa; 

c) Endereço completo e telefone para contato; 

d) Carimbo e numero do CNPJ; 

e) Preço global já incluso impostos, seguros, taxas e quaisquer outros encargos, pertinentes 

a realização da obra; 

f) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias; 

g) Condições de pagamento de acordo com medição da obra respeitando as condições 

estabelecidas no presente edital 

h) Planilha de Serviços, quantitativos e custos, devendo constar os valores unitários e 

totais referentes a mão de obra e materiais, devidamente assinada pelo responsável 

técnico da empresa, com o respectivo numero de registro no CREA. Ou CAU 

i) Cronograma de execução devidamente assinado pelo representante legal da empresa 

e pelo engenheiro que será o responsável pela execução da obra. 

4.4.3 - Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais.  

4.4.4 - Serão desclassificadas as proposta que:  

a) Não atenderem às exigências deste Edital;  

b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

5 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 – A licitação será processada e julgada em observância dos seguintes procedimentos: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

a) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa a habilitação dos 

concorrentes e sua apreciação; 

 

b) Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 

respectivas propostas, desde que, não tenha havido recurso ou após a sua denegação; 

 

c) Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 

declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo 

posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo 

tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

 

d) Abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras dos concorrentes habilitados, 

desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido renúncia 

expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

e) Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências 

de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada 

a correção que resultar no menor valor. 

f) Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 

declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo 

posteriormente tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo 

tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos.  

 

g) Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser 

realizada no dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado 

pela Comissão de Licitação.  

h)  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação 

de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram 

a inabilitação ou desclassificação. 

 5.2 – Para julgamento das propostas financeiras, a Comissão de Licitação levará em 

consideração: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

a) O menor preço global; 

b) As condições gerais desse edital; 

c) Em caso de empate entre duas ou mais empresas, será feito sorteio, em ato público, com 

a convocação prévia de todos os licitantes, na forma do art. 45, § 2º, da Lei 8.666/93. 

5.3 – As empresas interessadas em concorrer a Tomada de Preços 005/2021 deverão 

apresentar juntamente com a proposta de preços, orçamento geral da obras e 

cronograma físico-financeiro, com período de execução conforme estipulado no 

presente edital. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado à empresa 

contratada de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, contados da data de emissão 

das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo emitido pela 

comissão fiscalizadora da SEAB PR  

6.1.1 – Os pagamentos a serem realizados, conforme descrito no item 6 estão 

condicionados a aceitação dos serviços pelo fiscal da obra; 

 

6.1.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 

contratual; 

6.1.4 Para emissão de cada termo parcial de conclusão (ou seja, a cada medição), será 

exigido da empresa vencedora a apresentação das notas fiscais de compra dos produtos 

utilizados e de serviços, se houver;  

6.1.5 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante 

vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança 

bancária; 

6.1.6 - A empresa vencedora deverá constar na Nota Fiscal/ Fatura correspondente, 

emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do 

Banco e a respectiva Agência; 

6.2 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a 

Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as 

condições pactuadas. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

6.3 – Os pagamentos serão efetuados por etapas conforme execução dos serviços, de 

acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste 

processo licitatório e aprovada pela Comissão de Licitação, não admitindo-se em 

nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra; 

6.4 – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o 

que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de 

retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários; 

6.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante 

vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal; 

7 - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

O preço da proposta apresentada pela licitante vencedora do certame não poderá sofrer 

reajustes em hipótese alguma.  

7.1.1 E de inteira responsabilidade dos participantes, o preenchimento correto das 

planilhas, e/ou apontamentos de possíveis erros das mesmas no Edital, não sendo 

aceito questionamentos posteriores, de soma, quantitativo ou qualquer outro. 

 

8 – DOS RECURSOS; 

Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas do art.103, da Lei 

8.666/93. 

Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de 

Conselheiro Mairinck – Pr, por intermédio da Comissão de Licitação, que poderá 

reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 

manter a decisão.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Os recursos deverão ser protocolados no Departamento de Licitações e Contratos, no 

Prédio sede da Prefeitura Municipal,, no horário das 7:30  às 11:30 e das 13:00 às 17:30  

horas, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo. 

 

Não serão aceitos recursos interpostos via E-mail/ou enviados por correio. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

9.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no 

Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro 

constantes no presente Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, 

a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida neste Edital; 

9.2 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 

identificação; 

9.2.1 – Dar preferência na contratação de funcionários, caso seja necessário para esta 

Obra especifica, aos residentes no Município de Conselheiro Mairinck; 

 

9.3 - Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura e SEAB PR aos locais onde serão 

realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições 

pactuadas; 

 

9.3.1 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora 

de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 

executados; 

 

9.4 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, 

caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias); 

 

9.5 - Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte 

forma: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

9.5.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 01 (um) dia útil, contados da comunicação 

do(s) defeito(s) pela Prefeitura; 

 

9.5.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela 

Prefeitura; 

 

9.5.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção 

não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa 

estabelecida no item 14 deste edital; 

9.6 - Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro residente e 01 (um) 

encarregado geral em período integral;  

9.7 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 

tenha condições de uso satisfatório; 

9.8 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela 

fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes 

no Projeto Executivo; 

9.9 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda; 

9.10 - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de 

segurança vigentes. 

9.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, 

causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços; 

9.12 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo 

o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

 

9.13 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que 

obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da 

Prefeitura. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

9.14 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas 

vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois 

caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus 

decorrentes de sua má aplicação; 

 

9.15 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como 

inadequados à execução dos serviços;  

 

9.16 - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres 

de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das 

unidades. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, 

por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra 

com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 

impecavelmente limpas; 

 

9.17 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 

original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los; 

 

9.18 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas 

e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos 

não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura; 

 

9.19 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

9.20 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução 

exigidas na licitação; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

9.21 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos ou quaisquer outros; 

 

9.21.1 – Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira 

responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa 

contratado para ressarcimento do dano causado; 

9.22 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora 

de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 

executados. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

 

10.1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais 

de execução dos serviços; 

 

10.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 

 

10.1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

10.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas 

condições e preços pactuados; 

 

10.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

 

10.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

10.1.7 – Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao 

recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de 

Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em seu artigo 73, 

inciso I; 

 

10.1.8 - Outras obrigações definidas na minuta de contrato constante do Anexo VII deste 

Edital; 

 

11 - DAS PENALIDADES 

 

11.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a 

aplicação das seguintes penalidades:  

 

I - Advertência, por escrito;  

II – Multa;  

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

11.1.1 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na 

execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 

aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 

PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 

aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no subitem 14.1.2 infra, 

sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais;  

 

11.1.2 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 

de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a  entrega for inferior a 50% 

(cinqüenta por cento) do 

contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no 

subitem 12.1.1 supra. 

 

11.2 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, 

respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela  

legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONSELHEIRO MAIRINCK – 

PR ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da 

cópia do recibo do depósito efetuado.  

 

11.2.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 

acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 

(sessenta) dias após a data da  

notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.  

 

11.3 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da 

dívida, a PREFEITURA poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 

crédito.  

11.4 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, 

a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 

judicialmente.  

 

11.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e 

danos junto à PREFEITURA, decorrentes das infrações cometidas. 

 

12 – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(i) "prática corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a 

ação de terceiros;  

(ii)  "prática fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de 

forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o 

objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de 

evitar o cumprimento de uma obrigação; 

(iii)  "prática colusiva"4: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando 

alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra 

parte; 

(iv) "prática coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou 

causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, 

para influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

(v)  ("prática obstrutiva": significa:  

               (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em  

investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir 

materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, 

coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar    qualquer parte 

interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à 

investigação ou ao seu prosseguimento, ou  

       (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos 

direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) 

abaixo:  

(b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a 

outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, 

subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, 

direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;  

(c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo 

alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do 

Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o 

processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário 

tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater 

essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar 

tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;  

(d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os 

procedimentos de sanção cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados 

pelo Banco; e (ii) para ser designado' subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador 

de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato 

financiado pelo Banco;  

(e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, 

agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir 

que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos 

referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a 

auditoria por profissionais designados pelo Banco. 

 

13 – DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E DA GARANTIA DO CONTRATO 

 

13.1 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o prazo recursal, o 

processo licitatório será encaminhado ao Prefeito Municipal para a competente 

adjudicação e homologação. Ocasião na qual a proponente vencedora será convidada a 

assinar o contrato no prazo máximo de 48 horas sob pena de decair a contratação. 

13.2) O Município de Conselheiro Mairinck exigirá garantia do contrato no importe de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor contratual, conforme estabelece o art. 56, §2° da Lei 

8.666/93. 

13.3) A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato, deverá, sob 

a pena de decair o direito de contratação, apresentar a comprovação da formalização da 

garantia de execução. O recolhimento da garantia da execução do contrato deverá ser 

realizado por algum dos seguintes meios: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

a) Em espécie, através de depósito identificado na Conta Corrente 35956-4 AGENCIA 

0602-5, BANCO DO BRASIL, conta em nome da Prefeitura Municipal de Conselheiro 

Mairinck (conta garantia) 

Depósitos realizados através de caixas eletrônicos somente serão aceitos após sua 

confirmação, através de consulta bancária.  

Caso o depósito da garantia seja realizado por Transferência Eletrônica Disponível (TED) 

não deverá ser inserido o dígito verificador da agência para a Conta Corrente 

especificada anteriormente. 

b) Por meio de seguro-garantia de manutenção em apólice nominal ao licitador e emitido 

por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o 

prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de vigência do contrato. 

O seguro-garantia de manutenção deverá assegurar a manutenção do contrato até a 

emissão do atestado de conclusão de obra. 

c) Por meio de carta fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da 

mesma seja, no mínimo, igual a 03 (três) meses, a partir da data de assinatura do 

contrato. 

13.4) Caso ocorra majoração ou supressão do valor contratual, o valor da garantia da 

execução do contrato será proporcionalmente realinhado. 

13.5) A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando: 

a) Retirar sua proposta antes da conclusão da licitação; 

b) Ser-lhe adjudicado o contrato e não proceda, dentro do prazo estipulado a: 

I – À assinatura do contrato; 

II – Ao recolhimento da garantia de execução do contrato. 

13.6) A contratada perderá a garantia de execução do contrato quando: 

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada; 

b) Do não recebimento provisório e definitivo e/ou aceitação dos serviços. 

13.7) A devolução da garantia de execução do contrato dar-se-á mediante a: 

a) Aceitação do objeto contratual e emissão do Certificado de Conclusão de Obras; 

b) Apresentação das Certidões Negativas de Débitos, referente ao objeto contratado 

concluído. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

14- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

0 presentes memoriais descritivo destina-se aos procedimentos de execução que 

compõem o Projeto de Pavimenta çao em Pedra Irregular, contemplando Mão-de-obra, 

Materiais e Equipamentos. 

Os servi5os a serem executados estão descritos de forma sequencial independente 

da etapa na qual serão executados e do local. 

0 memoriais descritivo complementa e faz parte integrante dos projetos de engenharia e 

planilhas oçamentarias, sendo que no caso de eventual divergência entre informa sos 

contidas nos projetos, memorial descritivo e osamento, a CONTRATADA deverá 

obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA deverá visitar os locais dos servisos e inspecionar as condiçoes gerais 

ou apresentar um termo de renúncia declarando ter plenos conhecimentos do local da obra 

para a elabora sao da planilha orçamentâria. 

A CONTRATADA ao apresentar o preso para a execu sao dos servi os e da obra esclareceré que nao teve 

dúvidas na interpreta sao dos detalhes construtivos e das recomenda coes constantes das presentes especifica oes. 

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos servisos. 

A empresa contratada deverá indicar antes do início das obras o nome do responsável técnico, devidamente 

credenciado pelo CREA ou CAU, que respondem perante a fiscaliza cao da executa cao da obra e servi cos, e, 

que deverá estar apto a prestar esclarecimentos que se julgar necessário. A obra será conduzida por 

profissionais pertencentes é CONTRATADA, devidamente habilitados, competentes e capazes de proporcionar 

obras e servi sos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra. 

COORDENADAS DOS TRECHOS: 

 

TRECHO I — SENTIDO VILA SAO PEDRO — EXTENSAO: 2.466,00 M 

Ponto Inicial: E= 585818.855m; 

N= 7388625.182m. 

Ponto Final: E=586908.745m; 

N=7386750.730m. 

TRECHO II — SENTIDO VILA RURAL — EXTENSAO: 3.334,00 M 

Ponto Inicial: E= 586977.488m; 

N=7386576.773m. 

Ponto Final: E=588714.558m; 

N=7385699.258m. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

GENERALIDADES  

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato  representado  pelo MUNICIPIO DE 

CONSELHEIRO MAIRINCK o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste memorial,  e nos demais documentos técnicos, e que 

não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato 

ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos. 

0s serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de engenharia 

civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra região da Federa sao, o qual será doravante, 

aqui designado pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente a PROPONENTE, 

competente e capaz de proporcionar mão de obra tecnicamente bem-feita e de 

acabamento esmerado, em número compatível, para que o cronograma físico e 

financeiro proposto seja cumprido a risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZA$AO como da PROPONENTE, deverâ estar 

sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA. 

 

Caso haja necessidade de substitui siao dos profissionais residente ou Responsabilidade Técnica da 

PROPONENTE, deverá ser comunicado 

 

Previamente ao MUNICIPIO, cujo currículo deverá ser apresentado para fins de 

aprovação. 

 

A PROPONENTE não poderá executar, quaisquer serviços que não seja autorizado pela 

FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência 

e necessários ao andamento ou seguran5a dos serv.sios. 

CONDI OES GERAIS 

Não é permitida a executasao dos serviços objeto desta: 

 

a) Sem autoriza sao do Departamento de Engenharia municipal e 

implanta5ao prévia de sinalizasao da obra; 

b) Em dias de chuva; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

c) Sem a demarca sao prévia da área de Intervém sao. 

 

EXECU$AO DO PRO3ETO  

0 cumprimentos do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela empresa 

reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante simplesmente denominada como 

"CONTRATADA", sendo o acompanhamento executivo realizado peino (s) representante (s) indicado (s) 

pela Prefeitura de Conselheiro Mairinque, doravante simplesmente denominado (s) por 

"FISCALIZACAO". 

Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, quanto a sinaliza sao e 

eventuais isolamentos para a seguran5a dos usuários no local. 

0s locais das obras de recupera sao deverão ser devidamente sinalizados, todo e qualquer fato que ocorrer no local 

por deficiência de sinaliza5ao ser é de inteira responsabilidade do empreiteiro. 

OBSERVA OES:  Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, 

todo o equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos servisos e A.R.T. (Anota 

sao de Responsabilidade Técnica) ou R.R.T. (Registro de Responsabilidade Técnica) do 

responsável técnico pela obra. 

 

PRAZO DE EXECU$AO: 540 (Quinhentos e quarenta) dias, contados da 

Ordem de Serv. sios. 

0s prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicita5ao por escrito da empresa 

contratada desde que ocorridas enterropôsos motivadas 

 

 

Por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceitas pela fiscaliza5ao e 

comissão. 

A obra será considerada concluída, para fins de lavratura de termo de recebimento provisório, após executados 

todos os elementos contratados. 

MEDIÇÕES: Mensais. 

Os serviços de assentamento de pedras irregulares serão medidos na unidade do 

metro quadrado (m*) de pavimenta sao colocada. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Para os serviços de assentamento de cordão lateral (meios-fios) serão considerados os comprimentos 

em metro (m) medidos nas pe5as assentadas que forem consideradas tecnicamente satisfatórias. 

Serão realizadas vistorias mensais. Estas serão realizadas após requerido o pedido que 

deve ser devidamente protocolado. 

 

O pedido para a realiza sao das vistorias deve ser feito após concluído o assentamento 

total de trechos da pavimenta sao assim como a sua 1 compacta5ao, o rejuntamento 

com argila e a devida  retirada  dos  excessos  de material. 

 

PLACA DA OBRA: 

 

Corresponde é coloca sao da placa com dimensoes 3,00m x 1,00m, conforme modelo apresentado pelo 

Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck/PR e Convénio e o seu 

posicionamento sera indicado pela fiscaliza cao. 

A mesma deverâ ser em chapa de aso, apoiada em vigotas de madeira, ficando sua base 

a 1,40 metros de altura em relasao ao solo. 

 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para 

execusao da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da 

Legisla5ao Trabalhista, Previdenciâria e Civil, para o seu pessoal, bem como a 

ado5ao de medidas de seguran sa e eventuais acidentes ocorridos no canteiro da 

obra. 

 

A CONTRATADA deverâ obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR- 7, NR-18) quanto ao fornecimento 

de uniformes e EPI“s (Equipamentos de Proteçao Individual), composisao de CIPA 

(Comissão Intern a de Preven5ao de Acidentes), SESMT (Serviço Especializado em 

Seguran ça e Medicina do 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Trabalho), implanta sao do PPRA (Programa de Prevenisao de Riscos Ambientais), 

PCMAT (Programa a de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construasao) e PCMSO (Programa a de Controle Médico e Sade Ocupacional). 

 

CORDAO CONTENÇAO LATERAL (MEIO-FIO GUIA) 

 

0s meios-fios serão executados em cordão de pedra, nas dimensões aproximadamente em 15 x 30 cm nas 

bordas laterais dos dois lados e que servirão para delimitar a pista de rolamento em rela sao as bordas e deverão 

ser assentados perfeitamente alinhados, nivelados e compactados e após o assentamento do cá! Saminto, 

deverá ser devidamente rejuntado com cimento e areia traz so 1: 3. 

Ou poderão ser colocados meio-fio guia pré-moldado para travamento das pedras nas 

bordas laterais dos dois lados nas dimensões mínimas de 10x15x50 cm e deverão ser 

assentados perfeitamente alinhados, nivelados e compactados e após o assentamento 

do cá! S amento, deverá ser devidamente rejuntado com cimento e areia trazso 1:3. 

0s elementos deverão ser cá! S ados com terra em toda a sua extensão, a fim de 

proporcionar maior rigidez. 

 

CONTEN$AO LATERAL 

 

Após a coloca5ao dos cordões laterais (meios-fios) será executada na parte externa, 

correspondente aos acostamentos, a contémsao lateral, de acordo com os seguintes 

padrões. 

 

a) Esta consiste na coloca sao de solo do próprio local, formando um triangulo 

de altura: 0,15m e base 1,00 m, colocado atrás dos cordões laterais (meios-fios). Esse 

solo deverá ser compactado com soquetes manuais ou pela passagem do rolo 

compressor, quando da fase final da compacta5ao da pedra. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

b) A conten5ao, depois de concluída, deve coincidir com as superfícies do 

revestimento. 

 

PAVIMENTAÇÃO  

REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO 

A regulariza5ao é um serv.sio que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via 

pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de 

no máximo 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de opera sos, tais como aera 

sao, compacta5ao, conforma5ao etc., de forma que a camada atenda às cond.sios de 

reide e sesao transversal exigida. Toda a vegetasao e material orgânico porventura 

existente no leito da rodovia deverão ser removidos. Após a execução de cortes e adi5ao 

de material necessário para atingir o reide de projeto, deverá ser feita uma escarifica sao 

na profundidade de 0,20m, seguida de pulveriza5ao, umedecimento ou secagem, 

compacta sao e acabamento. 0s aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, 

deverão ser executados de acordo com as Especifica sos de Terraplenagem do DER/PR. 

No caso de cortes em rocha, deverá ser prevista a remosao do material de enchimento 

existente, até a profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenam-

te apropriada. 0s cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos 

ao reide de projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade 

de suporte ou ainda, solo orgânico. 0s aterros são necessários para a complementa5ao do 

corpo estrada, cuja implanta sao requer o deposito de material proveniente de cortes ou 

empréstimos de jazidas. 

0 aterros compreende descarga, espalhamento e compacta sao para a construasao do 

aterro ou substituir material de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de 

regulariza sao deverâ estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compacta 

sao deverâ ser de no mínimo 100% em relasao a massa especifica aparente seca máxima 

obtida na energia Proctor Intermediário. A execusao da regulariza5ao será executada 

pela empresa ganhadora da licita sao. Na executasao do servi5o sugere-se que sejam 

observadas as seguintes especifica sos técnicas DER/PR ES-P 01/05 — REGULARIZA 

AO DO SUBLEITO. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

COLCHAO DE ARGILA/AREIA 

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no 

leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única com espessura não 

inferior a 0,10m. 

COLOCACAO DAS PEDRAS DE REVESTIMENTO 

As pedras irregulares fornecidas no local da obra serão em basalto, com diâmetro 

circunscrito de 7 a 14 centímetros e altura entre 10 e 15 centímetros. As pedras devem 

possuir forma de poliedros, com a face de rolamento aproximadamente plana, sem 

saliências ou reentrâncias acentuadas. 

Não serão aceitas pedras em forma de cunha. 

A terra, de cor avermelhada uniforme, oriunda da decompôs sao de rocha basáltica, 

madura (sem trazsos da rocha mãe), isenta de matéria orgânica, galhos, pedregulhos ou 

qualquer outra matéria estranha a sua natureza geológica, destinada para a prepara sao 

da cancha de assentamento das pedras irregulares. 

A argila/areia também será utilizada para o preenchimento das juntas menores 

(rejuntamento) do assentamento da pavimenta sao de pedras irregulares. 

0 assentamento das pedras deverá ser feito escolhendo pedras com a face plana para a superfície de rolamento. 

Na crava sao, feita com o auxilio de martelo, as pedras deverao ficar bem entrela sadas e unidas, com juntas 

desencontradas para garantir um perfeito travamento. 

Nao serao admissiveis pedras deitadas ou soltas, sem contato com as adjacentes, nem 

travamentos feitos com lascas de pedra, sendo que essas somente terao funsao de 

preencher os vazios entre as pedras travadas. 

As pedras com forma alongada devem ser assentadas em sentido 

transversal ao eixo da via pdblica. 

0 revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executâ- Io em meia 

pista. A pavimenta sao nao deverâ ser executada quando a base estiver excessivamente 

molhada, ou logo apos chuvas intensas. 

Apos chuvas intensas deverâ ser reconstituída a base de agia/areia (colchão). 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

REJUNTAMENTO 

Conclufdo o revestimento poliédrico, este deve ser coberto com uma camada de 

espessura minima de 3 cm de argila, o qual deverâ ser bem espalhado a fim de preencher 

todos os vazios. 

COMPACTACAO 

Depois do espalhamento do rejuntamento, deverâ ser realizada a compacta5ao com rolo compressor liso de 3 

rodas ou do tipo tandem, de porte médio, com peso mínimo de 10 toneladas, ou ainda com  

rolo  vibratório. 

A rolagem deverâ ser realizada  no  sentido  longitudinal,  progredindo  dos bordos para 

o eixo da pista e deverâ ser uniforme, executada  de forma  que, cada passada do rolo 

sobrepon ha metade da faixa jâ rolada, até completa fixasao do cal5amento (até que nao 

haja movimenta sao das pedras pela passagem do rolo). 

Nao deverâ ser permitido trâfego durante a execusao da obra. 

Somente após a rolagem poderá ser permitido transito tanto de animais como de 

veículos. 

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham surgir durante a compacta5ao, 

deverão ser corrigidas substituindo ou recolocando as pedras. 

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, estas deverão ser substituídas por pésas 

maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. 

Deverá ser espalhada sobre a superfície de rolamento nova camada de 2 cm de 

rejuntamento para rolagem final. 

 

 ENLEIVAMENTO 

 

No plantio de leivas o solo deve ser previamente preparado e as placas deverão ter 

dimensões uniformes. Quando necessário se fará a fixa5ao das placas com estacas de 

madeira. 

A leiva deverá ser de boa qualidade, isto é, boa sanidade e livre de ervas daninha. 

0 controles das operasos de enlevamento será por aprecia sao visual da qualidade 

dos serviços. 

Não será admitido em hipótese alguma o uso de defensivos agrícolas. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CONSIDERA$OES FINAIS 

 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conserva5ao, apresentando 

funcionamento ideal, para todas as instalasos, equipamentos e aparelhos pertinentes a 

mesma. 

Todo entulho proveniente dos serv.sios e obras efetuadas, bem como sobras de 

materiais, e as instala sos e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos 

deverão ser retirados do local da obra pela  Empreiteira  Contratada. 

Qualquer alterasao dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada pelo 

Departamento de Engenharia e Obras. A obra deverá obedecer a boa técnica, 

atendendo as recomenda soes das Normas Técnicas Brasileiras e das 

concessionárias locais. 

A CONTRATADA ao apresentar o  péso  para  esta  construasao  esclarecerá que não 

teve dúvidas na interpreta sao dos detalhes construtivos e das recomenda sos constantes 

das presentes especifica sos,  e  que  está ciente de que as especifica sos complementam 

os desenhos, e a planilha osamentaria. 

A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica durante o período de 05 (cinco) 

anos conforme Lei n 10.406 de 10 de janeiro de 2002 — Art.  618, devendo ser prestada 

quando solicitada, caso haja necessidade de consertos e/ou repara sos após a entrega, 

sanando todo e qualquer  tipo  de  problema sem qualquer tipo de ônus ao Município. 

15-  - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Somente serão permitidas manifestações acerca do Processo Licitatório, de 

representantes que estiverem devidamente credenciados por procuração ou que 

constarem seus nomes no Contrato Social, mediante identificação pessoal; 

 

b) Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição de propostas ou 

de qualquer outro documento do Processo Licitatório; 

c) A inabilitação da licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório, importa 

preclusão de seu direito de participar das fases subseqüentes; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

d) Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar, 

anular ou não aceitar nenhuma das propostas apresentadas á presente licitação, sem 

que caibam aos licitantes quaisquer direitos de reclamações ou indenizações; 

e) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições deste Edital. 

16 – DOS ESCLARECIMENTOS 

Maiores informações e cópias do Edital convocatório poderão ser obtidos na Sede da 

Prefeitura Municipal, Praça Otacílio Ferreira – centro – com a Comissão Permanente de 

Licitação - fone (43) 3561- 1221, ou pelo site www.conselheiromairinck.pr.gov.br 

 

Conselheiro Marinck, 30 de agosto de 2021. 

 

 

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 

 
___________________________________ 

Ilton Aparecido Inácio 
Presidente da Comissão de Licitação Portaria 004/2021 

 
______________________________ 

Marcinio Messias 
Secretário da Comissão de Licitação Portaria 004/2021 

 
 

___________________________________ 
Florivaldo Petrini 

Membro Comissão de Licitação Portaria 004/2021 
 
 

___________________________________ 
Sidnei Domingos Ferreira 

Membro da Comissão de Licitação Portaria 004/2021 
 

 
___________________________________ 

Elsie de Souza Santos 
Membro Comissão de Licitação Portaria 004/2021 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
Local e data. 

AO 
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONSELHEIRO MAIRINCK – PR 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 
Tendo em vista a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021, e seus anexos, que tem como 
objeto Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação em 
pedra irregular poliédrica, para execução do Programa Estradas Rurais Integradas 
aos Princípios Conservacionistas – Estradas da Integração conforme convênio nº 
201/2021    celebrado entre o Município de Conselheiro Mairinck  e o  Estado do 
Paraná, por sua secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento SEAB PR. 
A obra será implantada nos seguintes locais: Trecho 1- Iniciando na Igreja Católica 
da Vila São Pedro, passando pelo DER  até a BR-153- 2 Km e 466 metros, Trecho 2- 
- Iniciando na estrada sentido Vila Rural (após a BR-153) finalizando após 374 
Metros. 
Venho através desta, apresentar a seguinte proposta. 
Senhora Presidente: 
Nosso preço global para o fornecimento de material e execução da obra mencionada é 
de R$:......................(................), e será executada inteiramente de acordo com o Projeto 
Executivo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck-PR. 
DECLARAÇÕES 
1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme 
todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado neste Edital. 
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de ..........(........) meses, 
conforme estipulado em edital; 
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico 
financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais; 
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as 
despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso 
o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, 
equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças 
inerentes. 
VALIDADE DA PROPOSTA: ____________________________________ 

Carimbo CNPJ 
 

______________________________________________________________ 

Nome Completo do representante legal da Empresa, assinatura 
n.º da RG,  do CPF  

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ANEXO - II 

 
 

Á  
Comissão Permanente de Licitação do Município de 
 Conselheiro Mairinck - PR 
Ref: Tomada de Preços nº 005/2021 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À 

DOCUMENTAÇÃO 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº. 005/2021, instaurado 

por esse Município de Conselheiro Mairinck, que recebemos os documentos e tomamos 

conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações 

objeto da Licitação. 

                    Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

Local/Data 
 

______________________________________________________________ 

Nome Completo do representante legal da Empresa, assinatura 
n.º da RG ,  do CPF e carimbo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
ANEXO - III 

 
 Á  
Comissão Permanente de Licitação do Município de 
 
Conselheiro Mairinck - PR 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 005/2021, instaurado 

por esse Município de Conselheiro Mairinck, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Local/Data 
 

______________________________________________________________ 

Nome Completo do representante legal da Empresa, assinatura 
n.º da RG ,  do CPF e carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO - IV 
 

Á  
Comissão Permanente de Licitação do Município de Conselheiro Mairinck - PR 

 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS MENORES DE 
IDADE 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 

005/2021, instaurado por esse Município de Conselheiro Mairinck, que não possuímos 

em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 14(quatorze) anos em qualquer trabalho. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

Local/Data 
 
 
 

______________________________________________________________ 

Nome Completo do representante legal da Empresa, assinatura 
n.º da RG ,  do CPF e carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO – V 
 

 
 Á  

Comissão Permanente de Licitação do Município de  
Conselheiro Mairinck - PR 

 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 005/2021, instaurado 

por esse Município de Conselheiro Mairinck, que enquadra-se na condição de 

_____________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos 

definidos na Lei Complementar n° 123/06, conforme _____________________ 

(documento que comprove), em anexo. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
Local/Data 

 
______________________________________________________________ 

Nome Completo do representante legal da Empresa, assinatura 
n.º da RG ,  do CPF e carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ANEXO VI 
MODELO TERMO DE VISITA TÉCNICA (VISTORIA) 

 
(LOCAL E DATA). 

 
Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 

005/2021, que a Empresa .................................................................... visitou o local das 

obras e serviços, Município de Conselheiro Mairinck-Pr, no dia ........./......./2021. 

Nessa visita a empresa, por meio de seu ENGENHEIRO, o (a) Sr. (a) ......................... 

tomou ciência das condições atuais do terreno, suas instalações, das obras e serviços a 

serem realizados. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do engenheiro da empresa 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante da prefeitura 

(nome e cargo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ANEXO VIl 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATO Nº. ____ /2021 

 

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO 

MAIRINCK, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 

76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em pleno 

exercício de mandato e funções ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES, 

brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana neste Município de 

Conselheiro Mairinck - PR, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, e 

processo Licitatório decorrente do Edital de Licitação sob a modalidade Tomada de 

Preços n.º XX/2021, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa: ____________, pessoa jurídica de direito privado com sede na  e foro 

Rua: _________, inscrita no CNPJ sob o n.º ___________________, neste ato 

representado pelo Sr. ________________________, portador  da cédula de identidade  

RG,  sob o n.º ________ e CPF sob o n.º _________________, a empresa neste ato 

denominado simplesmente CONTRATADA, achando-se justo e contratados mediante as 

cláusulas e condições seguintes, Contrato de Prestação de Serviços sujeitando-se às 

normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objeto Contratação de 

empresa especializada na execução de pavimentação em pedra irregular 

poliédrica, para execução do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios 

Conservacionistas – Estradas da Integração conforme convênio nº 201/2021    

celebrado entre o Município de Conselheiro Mairinck  e o  Estado do Paraná, por 

sua secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento SEAB PR. 

A obra será implantada nos seguintes locais: Trecho 1- Iniciando na Igreja Católica 

da Vila São Pedro, passando pelo DER  até a BR-153- 2 Km e 466 metros, Trecho 2- 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

- Iniciando na estrada sentido Vila Rural (após a BR-153) finalizando após 374 

Metros, conforme especificações e condições constantes no Edital a que este Contrato 

se vincula e seus anexos. 

 

Parágrafo Primeiro – Este Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços nº 

005/2021 e seus anexos, publicado no diário Oficial do Município e à proposta comercial 

apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório. 

 

Parágrafo Segundo – Para execução do objeto do presente instrumento, a 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ( ......................................) 

(valor da proposta vencedora). 

 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA SEGUNDA - O tempo de execução do objeto é de 540 dias, a partir da 

autorização da ordem de serviços emitido pelo senhor prefeito e departamento de 

engenharia, podendo ser prorrogados nos termos da lei de licitações vigente. 

 

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são 

obrigações das partes: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 

a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os 

padrões estabelecidos. 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada 

para este fim. 

b.1 ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na 

execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas. 

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução 

dos serviços. 

f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à 

CONTRATADA. 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais. 

h) Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos para 

reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  APRESENTAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

0 presentes memoriais descritivo destina-se aos procedimentos de execução que 

compõem o Projeto de Pavimenta çao em Pedra Irregular, contemplando Mão-de-obra, 

Materiais e Equipamentos. 

Os servi5os a serem executados estão descritos de forma sequencial independente 

da etapa na qual serão executados e do local. 

0 memoriais descritivo complementa e faz parte integrante dos projetos de engenharia e 

planilhas oçamentarias, sendo que no caso de eventual divergência entre informa sos 

contidas nos projetos, memorial descritivo e osamento, a CONTRATADA deverá 

obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA deverá visitar os locais dos servisos e inspecionar as condiçoes gerais 

ou apresentar um termo de renúncia declarando ter plenos conhecimentos do local da obra 

para a elabora sao da planilha orçamentâria. 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e da obra 

esclarecererá que nao teve dúvidas na interpreta são dos detalhes construtivos e das 

recomenda coes constantes das presentes especificações. 

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos servisos. 

A empresa contratada deverá indicar antes do início das obras o nome do responsável técnico, devidamente 

credenciado pelo CREA ou CAU, que respondem perante a fiscaliza cao da executa cao da obra e servi cos, e, 

que deverá estar apto a prestar esclarecimentos que se julgar necessário. A obra será conduzida por 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

profissionais pertencentes é CONTRATADA, devidamente habilitados, competentes e capazes de proporcionar 

obras e servi sos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra. 

COORDENADAS DOS TRECHOS: 

 

TRECHO I — SENTIDO VILA SAO PEDRO — EXTENSAO: 2.466,00 M 

Ponto Inicial: E= 585818.855m; 

N= 7388625.182m. 

Ponto Final: E=586908.745m; 

N=7386750.730m. 

TRECHO II — SENTIDO VILA RURAL — EXTENSAO: 3.334,00 M 

Ponto Inicial: E= 586977.488m; 

N=7386576.773m. 

Ponto Final: E=588714.558m; 

N=7385699.258m. 

 

 

GENERALIDADES  

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato  representado  pelo MUNICIPIO DE 

CONSELHEIRO MAIRINCK o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste memorial,  e nos demais documentos técnicos, e que 

não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato 

ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos. 

 

0s serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de engenharia 

civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra região da Federa sao, o qual será doravante, 

aqui designado pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente a PROPONENTE, 

competente e capaz de proporcionar mão de obra tecnicamente bem-feita e de 

acabamento esmerado, em número compatível, para que o cronograma físico e 

financeiro proposto seja cumprido a risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZA$AO como da PROPONENTE, deverâ estar 

sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA. 

 

Caso haja necessidade de substitui siao dos profissionais residente ou Responsabilidade Técnica da 

PROPONENTE, deverá ser comunicado 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Previamente ao MUNICIPIO, cujo currículo deverá ser apresentado para fins de 

aprovação. 

 

A PROPONENTE não poderá executar, quaisquer serviços que não seja autorizado pela 

FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência 

e necessários ao andamento ou seguran5a dos serv.sios. 

CONDI OES GERAIS 

Não é permitida a executasao dos serviços objeto desta: 

 

d) Sem autoriza sao do Departamento de Engenharia municipal e 

implanta5ao prévia de sinalizasao da obra; 

e) Em dias de chuva; 

f) Sem a demarca sao prévia da área de Intervém sao. 

 

EXECU$AO DO PRO3ETO  

0 cumprimentos do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela 

empresa reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante 

simplesmente denominada como "CONTRATADA", sendo o acompanhamento executivo 

realizado peino (s) representante (s) indicado (s) pela Prefeitura de Conselheiro 

Mairinque, doravante simplesmente denominado (s) por "FISCALIZACAO". 

Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, 

quanto a sinaliza sao e eventuais isolamentos para a seguran5a dos usuários no local. 

0s locais das obras de recupera sao deverão ser devidamente sinalizados, todo e 

qualquer fato que ocorrer no local por deficiência de sinaliza5ao ser é de inteira 

responsabilidade do empreiteiro. 

OBSERVA OES:  Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, 

todo o equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos servisos e A.R.T. (Anota 

sao de Responsabilidade Técnica) ou R.R.T. (Registro de Responsabilidade Técnica) do 

responsável técnico pela obra. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PRAZO DE EXECU$AO: 540 (Quinhentos e quarenta) dias, contados da 

Ordem de Serviços 

0s prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicita5ao por escrito da empresa 

contratada desde que ocorridas enterropôsos motivadas 

 

Por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceitas pela fiscaliza5ao e 

comissão. 

 

A obra será considerada concluída, para fins de lavratura de termo de recebimento provisório, após executados 

todos os elementos contratados. 

MEDIÇÕES: Mensais. 

 

Os serviços de assentamento de pedras irregulares serão medidos na unidade do 

metro quadrado (m*) de pavimenta sao colocada. 

Para os serviços de assentamento de cordão lateral (meios-fios) serão considerados os comprimentos 

em metro (m) medidos nas pe5as assentadas que forem consideradas tecnicamente satisfatórias. 

Serão realizadas vistorias mensais. Estas serão realizadas após requerido o pedido que 

deve ser devidamente protocolado. 

 

O pedido para a realiza sao das vistorias deve ser feito após concluído o assentamento 

total de trechos da pavimenta sao assim como a sua 1 compacta5ao, o rejuntamento 

com argila e a devida  retirada  dos  excessos  de material. 

 

PLACA DA OBRA: 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Corresponde é coloca sao da placa com dimensoes 3,00m x 1,00m, conforme modelo apresentado pelo 

Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck/PR e Convénio e o seu 

posicionamento sera indicado pela fiscaliza cao. 

A mesma deverâ ser em chapa de aso, apoiada em vigotas de madeira, ficando sua base 

a 1,40 metros de altura em relasao ao solo. 

 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para 

execuçao da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da 

Legisla5ao Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a 

ado5ao de medidas de seguran sa e eventuais acidentes ocorridos no canteiro da 

obra. 

 

A CONTRATADA deverâ obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR- 7, NR-18) quanto ao fornecimento 

de uniformes e EPI“s (Equipamentos de Proteçao Individual), composisao de CIPA 

(Comissão Intern a de Preven5ao de Acidentes), SESMT (Serviço Especializado em 

Seguran ça e Medicina do 

 

Trabalho), implanta sao do PPRA (Programa de Prevenisao de Riscos Ambientais), 

PCMAT (Programa a de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construasao) e PCMSO (Programa a de Controle Médico e Sade Ocupacional). 

 

CORDAO CONTENÇAO LATERAL (MEIO-FIO GUIA) 

 

0s meios-fios serão executados em cordão de pedra, nas dimensões aproximadamente 

em 15 x 30 cm nas bordas laterais dos dois lados e que servirão para delimitar a pista de 

rolamento em rela sao as bordas e deverão ser assentados perfeitamente alinhados, 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

nivelados e compactados e após o assentamento do cá! Saminto, deverá ser 

devidamente rejuntado com cimento e areia traz so 1: 3. 

Ou poderão ser colocados meio-fio guia pré-moldado para travamento das pedras nas 

bordas laterais dos dois lados nas dimensões mínimas de 10x15x50 cm e deverão ser 

assentados perfeitamente alinhados, nivelados e compactados e após o assentamento 

do cá! S amento, deverá ser devidamente rejuntado com cimento e areia trazso 1:3. 

0s elementos deverão ser cá! S ados com terra em toda a sua extensão, a fim de 

proporcionar maior rigidez. 

 

CONTEN$AO LATERAL 

 

Após a coloca5ao dos cordões laterais (meios-fios) será executada na parte externa, 

correspondente aos acostamentos, a contémsao lateral, de acordo com os seguintes 

padrões. 

 

c) Esta consiste na coloca sao de solo do próprio local, formando um triangulo 

de altura: 0,15m e base 1,00 m, colocado atrás dos cordões laterais (meios-fios). Esse 

solo deverá ser compactado com soquetes manuais ou pela passagem do rolo 

compressor, quando da fase final da compacta5ao da pedra. 

d) A conten5ao, depois de concluída, deve coincidir com as superfícies do 

revestimento. 

 

PAVIMENTAÇÃO  

REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO 

A regulariza5ao é um serv.sio que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via 

pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de 

no máximo 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de opera sos, tais como aera 

sao, compacta5ao, conforma5ao etc., de forma que a camada atenda às cond.sios de 

reide e sesao transversal exigida. Toda a vegetasao e material orgânico porventura 

existente no leito da rodovia deverão ser removidos. Após a execução de cortes e adi5ao 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

de material necessário para atingir o reide de projeto, deverá ser feita uma escarifica sao 

na profundidade de 0,20m, seguida de pulveriza5ao, umedecimento ou secagem, 

compacta sao e acabamento. 0s aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, 

deverão ser executados de acordo com as Especifica sos de Terraplenagem do DER/PR. 

No caso de cortes em rocha, deverá ser prevista a remosao do material de enchimento 

existente, até a profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenam-

te apropriada. 0s cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos 

ao reide de projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade 

de suporte ou ainda, solo orgânico. 0s aterros são necessários para a complementa5ao do 

corpo estrada, cuja implanta sao requer o deposito de material proveniente de cortes ou 

empréstimos de jazidas. 

 

0 aterros compreende descarga, espalhamento e compacta sao para a construasao do 

aterro ou substituir material de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de 

regulariza sao deverâ estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compacta 

sao deverâ ser de no mínimo 100% em relasao a massa especifica aparente seca máxima 

obtida na energia Proctor Intermediário. A execusao da regulariza5ao será executada 

pela empresa ganhadora da licita sao. Na executasao do servi5o sugere-se que sejam 

observadas as seguintes especifica sos técnicas DER/PR ES-P 01/05 — REGULARIZA 

AO DO SUBLEITO. 

 

COLCHAO DE ARGILA/AREIA 

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no 

leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única com espessura não 

inferior a 0,10m. 

 

COLOCACAO DAS PEDRAS DE REVESTIMENTO 

As pedras irregulares fornecidas no local da obra serão em basalto, com diâmetro 

circunscrito de 7 a 14 centímetros e altura entre 10 e 15 centímetros. As pedras devem 

possuir forma de poliedros, com a face de rolamento aproximadamente plana, sem 

saliências ou reentrâncias acentuadas. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Não serão aceitas pedras em forma de cunha. 

 

A terra, de cor avermelhada uniforme, oriunda da decompôs sao de rocha basáltica, 

madura (sem trazsos da rocha mãe), isenta de matéria orgânica, galhos, pedregulhos ou 

qualquer outra matéria estranha a sua natureza geológica, destinada para a prepara sao 

da cancha de assentamento das pedras irregulares. 

 

A argila/areia também será utilizada para o preenchimento das juntas menores 

(rejuntamento) do assentamento da pavimenta sao de pedras irregulares. 

 

0 assentamento das pedras deverá ser feito escolhendo pedras com a face plana para a superfície de rolamento. 

Na crava sao, feita com o auxilio de martelo, as pedras deverao ficar bem entrela sadas e unidas, com juntas 

desencontradas para garantir um perfeito travamento. 

Nao serao admissiveis pedras deitadas ou soltas, sem contato com as adjacentes, nem 

travamentos feitos com lascas de pedra, sendo que essas somente terao funsao de 

preencher os vazios entre as pedras travadas. 

As pedras com forma alongada devem ser assentadas em sentido 

transversal ao eixo da via pdblica. 

 

0 revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executâ- Io em meia 

pista. A pavimenta sao nao deverâ ser executada quando a base estiver excessivamente 

molhada, ou logo apos chuvas intensas. 

Apos chuvas intensas deverâ ser reconstituída a base de agia/areia (colchão). 

REJUNTAMENTO 

Conclufdo o revestimento poliédrico, este deve ser coberto com uma camada de 

espessura minima de 3 cm de argila, o qual deverâ ser bem espalhado a fim de preencher 

todos os vazios. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

COMPACTACAO 

Depois do espalhamento do rejuntamento, deverâ ser realizada a compacta5ao com rolo compressor liso de 3 

rodas ou do tipo tandem, de porte médio, com peso mínimo de 10 toneladas, ou ainda com  

rolo  vibratório. 

A rolagem deverâ ser realizada  no  sentido  longitudinal,  progredindo  dos bordos para 

o eixo da pista e deverâ ser uniforme, executada  de forma  que, cada passada do rolo 

sobrepon ha metade da faixa jâ rolada, até completa fixasao do cal5amento (até que nao 

haja movimenta sao das pedras pela passagem do rolo). 

Nao deverâ ser permitido trâfego durante a execusao da obra. 

Somente após a rolagem poderá ser permitido transito tanto de animais como de 

veículos. 

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham surgir durante a compacta5ao, 

deverão ser corrigidas substituindo ou recolocando as pedras. 

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, estas deverão ser substituídas por pésas 

maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. 

Deverá ser espalhada sobre a superfície de rolamento nova camada de 2 cm de 

rejuntamento para rolagem final. 

 

 ENLEIVAMENTO 

 

No plantio de leivas o solo deve ser previamente preparado e as placas deverão ter 

dimensões uniformes. Quando necessário se fará a fixa5ao das placas com estacas de 

madeira. 

A leiva deverá ser de boa qualidade, isto é, boa sanidade e livre de ervas daninha. 

0 controles das operasos de enlevamento será por aprecia sao visual da qualidade 

dos servços. 

Não será admitido em hipótese alguma o uso de defensivos agrícolas. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conserva5ao, apresentando 

funcionamento ideal, para todas as instalasos, equipamentos e aparelhos pertinentes a 

mesma. 

Todo entulho proveniente dos serv.sios e obras efetuadas, bem como sobras de 

materiais, e as instala sos e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos 

deverão ser retirados do local da obra pela  Empreiteira  Contratada. 

Qualquer alterasao dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada pelo 

Departamento de Engenharia e Obras. A obra deverá obedecer a boa técnica, 

atendendo as recomenda soes das Normas Técnicas Brasileiras e das 

concessionárias locais. 

A CONTRATADA ao apresentar o  péso  para  esta  construasao  esclarecerá que não 

teve dúvidas na interpreta sao dos detalhes construtivos e das recomenda sos constantes 

das presentes especifica sos,  e  que  está ciente de que as especifica sos complementam 

os desenhos, e a planilha osamentaria. 

A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica durante o período de 05 (cinco) 

anos conforme Lei n 10.406 de 10 de janeiro de 2002 — Art.  618, devendo ser prestada 

quando solicitada, caso haja necessidade de consertos e/ou repara sos após a entrega, 

sanando todo e qualquer  tipo  de  problema sem qualquer tipo de ônus ao Município. 

 

DAS GARANTIAS 

13.3) A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato, deverá, sob 

a pena de decair o direito de contratação, apresentar a comprovação da formalização da 

garantia de execução. O recolhimento da garantia da execução do contrato deverá ser 

realizado por algum dos seguintes meios: 

a) Em espécie, através de depósito identificado na Conta Corrente 35956-4 AGENCIA 

0602-5, BANCO DO BRASIL, conta em nome da Prefeitura Municipal de Conselheiro 

Mairinck (conta garantia) 

Depósitos realizados através de caixas eletrônicos somente serão aceitos após sua 

confirmação, através de consulta bancária.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Caso o depósito da garantia seja realizado por Transferência Eletrônica Disponível (TED) 

não deverá ser inserido o dígito verificador da agência para a Conta Corrente 

especificada anteriormente. 

b) Por meio de seguro-garantia de manutenção em apólice nominal ao licitador e emitido 

por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o 

prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de vigência do contrato. 

O seguro-garantia de manutenção deverá assegurar a manutenção do contrato até a 

emissão do atestado de conclusão de obra. 

c) Por meio de carta fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da 

mesma seja, no mínimo, igual a 03 (três) meses, a partir da data de assinatura do 

contrato. 

13.4) Caso ocorra majoração ou supressão do valor contratual, o valor da garantia da 

execução do contrato será proporcionalmente realinhado. 

13.5) A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando: 

a) Retirar sua proposta antes da conclusão da licitação; 

b) Ser-lhe adjudicado o contrato e não proceda, dentro do prazo estipulado a: 

I – À assinatura do contrato; 

II – Ao recolhimento da garantia de execução do contrato. 

13.6) A contratada perderá a garantia de execução do contrato quando: 

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada; 

b) Do não recebimento provisório e definitivo e/ou aceitação dos serviços. 

13.7) A devolução da garantia de execução do contrato dar-se-á mediante a: 

a) Aceitação do objeto contratual e emissão do Certificado de Conclusão de Obras; 

b) Apresentação das Certidões Negativas de Débitos, referente ao objeto contratado 

concluído. 

 

 

DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

CLÁUSULA QUARTA - O local e as condições de execução, bem como a forma de 

recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela 

contratada nos locais descritos nos anexos na planilha de memória de calculo 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10 

(dez) dias úteis após a emissão da ordem de serviços emitida pela contratante. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, 

nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73: 

 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados prevê em obediência às 

Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às 

indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre 

de entulhos. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA 

perante a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e 

irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A 

CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente 

designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa 

especializada, para auxiliar nesta atividade. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os 

impasses quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte 

irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao 

Projeto Executivo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro 

“Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, 

do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído e 

entregue mediante termo de recebimento definitivo da obra. 

 

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da 

CONTRATANTE a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a 

CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 

 

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 

b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou 

diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e 

refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na 

obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará 

a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas 

aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE 

fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto 

Executivo fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão fiscalizadora da 

CONTRATANTE o dever de: 

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto 

Executivo e deste CONTRATO. 

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha 

tomada. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos 

empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações 

expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de 

segurança e medicina do trabalho. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente 

CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-

18, com vistas à  

saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer 

a todos os seus empregados todo os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e 

Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado 

qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra 

um profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento 

que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos 

necessários à perfeita administração. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 

(um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) 

Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal 

necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência 

comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente 

contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da 

publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA 

declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente. 

 

DOS PRAZOS 

 

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA obriga-se a providenciar no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, contados da data de publicação do presente CONTRATO, os 

documentos a seguir relacionados: 

 

a) Garantia, na forma disposta na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 

 

Parágrafo Único - A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido nesta 

Cláusula caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no 

presente instrumento, a critério da CONTRATANTE. 

 

DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e 

obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de 

ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou 

em conexão com eles. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por 

todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 

prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, 

causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às 

empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-

de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros 

junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, 

manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços 

contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no 

período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos 

relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A 

inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O objeto do presente contrato será executado sob o regime de 

execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR Ao presente contrato é dado o valor global de 

R$______ , __ (__________) , fixo e irreajustável. 

 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CLÁUSULA NONA - O pagamento será efetuado à empresa contratada em até 15 

(quinze) dias de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, contados da data de 

emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo emitido 

pela comissão fiscalizadora.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos a serem realizados, serão autorizados pelo 

Fiscal da Obras. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para emissão de cada termo parcial de conclusão (ou seja, 

a cada medição), será exigido da empresa vencedora a apresentação das notas fiscais 

de compra dos produtos utilizados e de serviços, se houver. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à 

CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de 

penalidades ou inadimplência contratual. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 

somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em 

cobrança bancária. 

 

PARÁGRAFO QUINTO -  - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) 

Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o 

número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará 

a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, 

quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas 

eventuais pendências. 

 

PARÁGRAFO SETIMO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou 

circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o 

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 

para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à 

CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da 

parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

 

PARÁGRAFO NONO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços 

executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária 

apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão de Licitação, não 

admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, 

será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos 

procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos 

previdenciários. 

 

DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do 

presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas decorrentes da execução do objeto do 

presente CONTRATO, no valor de R$ ________ (_____________), correrão à conta do 

orçamento da CONTRATANTE, consignados através dos seguintes elementos: 

03 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos  

001 – Divisão de obras e serviços públicos  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

15.451.0017.1007 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS 

00935-1005/03/99/01/01- CAMINHO DAS PEDRAS 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações 

decorrentes da execução do objeto contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e 

ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, 

as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93. 

I - Advertência, por escrito. 

II – Multa. 

 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) 

por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se 

referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, 

quando a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão 

contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo 

Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, 

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o 

atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à 

CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser 

depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na 

forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK – PR , ficando a CONTRATADA obrigada a 

comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito 

efetuado. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, 

o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive 

referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso 

em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser 

cobrado judicialmente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao 

abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida 

na proporção do crédito. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 

eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta 

ser cobrada judicialmente. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não 

eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil 

decorrente das infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a 

possibilidade de exigir perdas e danos. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo 

das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra 

e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que 

a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira 

responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada. 

 

 

DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

(vi) "prática corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a 

ação de terceiros;  

(vii)  "prática fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de 

forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o 

objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de 

evitar o cumprimento de uma obrigação; 

(viii)  "prática colusiva"4: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando 

alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra 

parte; 

(ix) "prática coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou 

causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, 

para influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

(x)  ("prática obstrutiva": significa:  

               (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em  

investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir 

materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, 

coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar    qualquer parte 

interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à 

investigação ou ao seu prosseguimento, ou  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

       (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos 

direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) 

abaixo:  

(b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a 

outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, 

subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, 

direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;  

(c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo 

alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do 

Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-

se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o 

processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário 

tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater 

essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar 

tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;  

(d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os 

procedimentos de sanção cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados 

pelo Banco; e (ii) para ser designado' subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador 

de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato 

financiado pelo Banco;  

(e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, 

agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir 

que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos 

referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a 

auditoria por profissionais designados pelo Banco. 

 

DAS ALTERAÇÕES 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente instrumento de CONTRATO poderá ser 

alterado, com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, 

Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93. 

 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo 

com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 

DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a 

sua rescisão, com as conseqüências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 

relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o 

pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até 

a data da rescisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover 

o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Este Contrato regula-se pela Lei nº. 8.666/93, pelas suas 

Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios 

da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado. 

 

DA ANÁLISE 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi 

devidamente examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Prefeitura conforme 

determina a legislação em vigor. 

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A publicação resumida deste instrumento no Diário 

Oficial do município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

DO FORO 

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Ibaiti – PR, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com 

renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim, 

justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias na presença das 

testemunhas abaixo assinadas: 

 

Conselheiro Mairinck/PR, de xxx de xxxxxxxx  de 2021. 

 

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

1- JOSÉ UBIRARAJA PITTA 

FISCAL DO CONTRATO 

 

2- FABIA ROBERTA P DE OLIVEIRA 

FISCAL DO CONTRATO 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA  

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO VIII- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ MEMÓRIAL DE CALCULO 
           TRAZER NO ENVELOPE DE PROPOSTAS DE PREÇO 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

      ANEXO IX-  CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 
    TRAZER NO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO X – TERMO DE REFERENCIA MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ANEXO XI- PLANTA COM DETALHAMENTO CONSTRUTIVO 


