
 
 

RETIFICAÇÃO 01-  A COMISSÃO DE LICITAÇÃO-  RETIFICA O CONTEÚDO NO ITEM 
4.2 – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA: 
Retificando o contido as alíneas B, C, D, E e G do Item 4.2, mantendo-se a data de 
abertura e demais documentos pertinentes a Tomada de Preço 002/2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
ABERTURA: 08:30 hrs do dia 20 de maio de 2022 
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 ás 08:30 hrs 
do dia 20 de maio de 2022. 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em Regime de Execução 
EMPREITADA GLOBAL, com o objetivo de promover a Empreitada 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) Plantas com detalhamentos construtivos 

 
1. OBJETO: 

 

1.1– Contratação de empresa do Ramo, especializada para execução de 
Pavimentação em Piso Intertravado (Sextavadas) Contrato de Repasse OGU nº. 
921406/2021 - Operação 1080194-21 - Programa Desenvolvimento Regional, 
Territorial e Urbano. Áreas: 2.514,70 m². 

 
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 Valor R$:  453.189,57 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e oito 
reais e cinquenta e sete centavos 
1.4 - PRAZO DE EXECUÇÃO: Inicia-se a partir da data da ordem de serviço, devendo 

os serviços ser executados em 180 dias    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. 
 

      2.1 - REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
 

2.2 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preço. 
 

2.3 - ORIGEM DOS RECURSOS  
 

Recursos do Repasse da União R$ 432.655,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos 
e cinquenta e cinco reais). Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU 
UNIDADE EXECUTORA R$ 18.027,29 (dezoito mil e vinte e sete reais e vinte e nove 
centavos). Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 450.682,29 (quatrocentos e 
cinquenta mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos). Nota de Empenho 
nº 2021NE003653, emitida em 17/12/2021, no valor de R$ 432.655,00 (quatrocentos e trinta 
e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 000001. 
Programa de Trabalho: 1545122171D730001. Natureza da Despesa: 444042. Conta 
Vinculada do CONTRATADO: agência nº 0918, conta nº 006.00647179-0 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO:  
3.1. Poderão participar deste certame todas as empresas devidamente cadastradas ou que 
atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas.  
 
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.  Não poderão participar empresas não cadastradas no Sistema de Cadastro 
fornecedores da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, conforme prevê a Lei 
de Licitações. 
 
 
3.5.1. 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: até as 08:00hrs, do dia 20 de MAIO 
de 2022 
4.1 - As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação em envelopes opacos, 
distintos e fechados, no local, data e hora fixadas no início 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 PREÇO Nº 002/2022 
Nome completo da licitante 
 
AO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK 
ENVELOPE Nº 02 –PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 
Nome completo da licitante 
 



 
 

4.2 – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA  
 
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.  

 
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município de 

Conselheiro Mairinck;  
 

b) 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 

(01) 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; c (01) 

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. 

d) 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 

e) Acervo técnico do profissional Engenheiro da Licitante com registro no CREA ou 

CAU.  

 



 
 

f) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da comarca sede do proponente, com data de emissão igual ou 
inferior a 90 dias. 

 
g) 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 pelo engenheiro da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, 
devendo a vistoria ser previamente agendada, antes da data estipulada para 
abertura da licitação, não sendo aceitas alegações posteriores de 
desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. 

 
h) Prova de que a empresa possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do 

valor valor da obra ou seja R$: 45.318,95 
 

i) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 

j) Ato Constitutivo da empresa e suas alterações, devidamente Registradas no 
órgão competente; 
 

k) Certidão de Regularidade se situação – CRF, junto ao FGTS, em vigor; 
 

l) Certidão negativa de débitos – CND, junto ao INSS em vigor;  
 

m)  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, emitida pela Prefeitura 
Municipal da sede da empresa, específica para fins licitatórios;  

 
n) Certidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais Administradas Pela 

Secretaria da Receita Federal; 
 

o)  Certidão Negativa de Divida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional; 
 

p) Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, emitidos pela Secretaria de 
Estado da Fazenda; 

 
q) Certidão Negativa Trabalhista; 

 
r) 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.); 

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

assinatura do representante legal da empresa (modelo anexo II); 
 



 
 

t) Declaração de idoneidade, constando nome e assinatura do representante legal 
da empresa (modelo anexo III); 

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

pessoal (modelo anexo IV); 
 

v) 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; 
 

v.1) 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. 

      
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 VIII- Planilha Orçamentária/ Memória de Calculo 
     Anexo IX-  Cronograma Físico – Financeiro 
     Anexo X - Memorial Descritivo; 
     Anexo XI-A,B,C,D,E,F,G e H 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/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 inexeqüíveis. 

 
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 05/2015 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 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.  
 
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 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 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
13.1.-A licitação será adjudicada a Licitante cuja proposta tenha sido avaliada com a de 
menor preço global, conforme os critérios de julgamento dispostos neste instrumento 
convocatório. 
 

      13.2 – O Município de Conselheiro Mairinck, comunicará o ato de adjudicação á todas 
as licitantes, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da homologação do 
julgamento; 

 
13.3 – No prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da convocação, a licitante 
vencedora deverá sob as penas da lei, contratar com a Entidade de Licitação o objeto 
licitado. Na recusa não justificada, o Município poderá convocar a segunda colocada, e 
assim sucessivamente. 

 
      14 - 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. 
 

15 – 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 
 
 

Conselheiro Marinck, 02 de maio de 2022. 
 

 
Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 
 
 

__________________________________ 
Ilton Aparecido Inácio 

Pregoeiro Municipal Portaria 007/2022 
 

_________________________________ 
Marcinio Messias 

Secretário Portaria 007/2022 
 

___________________________________ 
Florivaldo Petrini 

Equipe de Apoio Portaria 007/2022 
 

 

___________________________________ 
Sidnei Domingos Ferreira 

Equipe de Apoio Portaria 007/2022 
 

 
___________________________________ 

Adalto Aparecido Lopes Luiz 
Equipe de Apoio Portaria 007/2022 

 
_________________________________ 

Elsie de Souza Santos 



 
 

Equipe de Apoio Portaria 007/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 002/2022 
Tendo em vista a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, e seus anexos, que tem como objeto 
Contratação de empresa do Ramo, especializada para execução de Pavimentação em 
Piso Intertravado (Sextavadas) Contrato de Repasse OGU nº. 921406/2021 - Operação 
1080194-21 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano. Áreas: 
2.514,70 m². 
 
Venho através desta, apresentar a seguinte proposta. 
Senhor 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:  
 
 
 

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 002/2022 
 

 
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. 002/2022, 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  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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 002/2022, 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 002/2022, 



 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 002/2022, 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  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO VI 
MODELO TERMO DE VISTORIA 

 
(LOCAL E DATA). 

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

002/2022, que a Empresa .................................................................... Visitou o local das 

obras e serviços, Município de Conselheiro Mairinck-Pr, no dia ........./......./2022. 



 
 

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

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

realizados. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do representante da empresa licitante 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante da prefeitura 

(nome e cargo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIl 
 

MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO Nº. ____ /2022 

 
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, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/94, e processo 
Licitatório decorrente do Edital de Licitação sob a modalidade Tomada de Preços n.º 
XX/2022, 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 
do Ramo, especializada para execução de Pavimentação em Piso Intertravado 
(Sextavadas) Contrato de Repasse OGU nº. 921406/2021 - Operação 1080194-21 - 
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano. Áreas: 2.514,70 m². 
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 03/2022 
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). 

 
CLAUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

O presente destina-se aos procedimentos de execução que compõem o Projeto de 

Pavimentação em Piso Intertravado do tipo 

``Lajota Sextavada´´, contemplando Infraestrutura Urbana, tendo as especificações adiante 

descritas. 

Os serviços  a  serem executados  estão descritos  de forma  sequencial independente 

da etapa na qual serão executados e do local. 

 
O memorial descritivo complementa e faz parte integrante dos projetos de engenharia e 

planilhas orçamentárias, sendo que no caso de eventual divergência entre informações 

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

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

A CONTRATADA deverá visitar os locais dos serviços e inspecionar as condições gerais 

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

obra para a elaboração da planilha orçamentária. 

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

obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes 

construtivos e das recomendações constantes das presentes 

especificações.   

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



 
 

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

técnico, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que responderá perante a 

fiscalização da execução da obra e serviços, e, que deverá estar apto a prestar 

esclarecimentos que se julgar necessário. A obra será conduzida por profissionais 

pertencentes à CONTRATADA, devidamente habilitados, competentes e capazes de 

proporcionar obras e serviços tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em 

número compatível com o ritmo da obra. 

 
Observação: 

A obra deve ser executada de Forma Sequencial, drenagem, regularização do terreno, 

implantação do meio-Fio-Guia, calçada em passeio, rampas, Colchão de Areia, 

Assentamento de Peças pré-moldadas de concreto (lajota sextavada), Rejuntamento e 

Rolagem - Compactação. 

 

GENERALIDADES:  
Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICÍPIO 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. 

 
Os serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de 

engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou CAU-PR ou de outra região da 

Federação, o qual será doravante, aqui designado pela Prefeitura Municipal. 

 
Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à 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 

à risca. 

 
A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da PROPONENTE, deverá 

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

CAU. 

Caso haja necessidade de substituição dos profissionais residente ou Responsabilidade 

Técnica da PROPONENTE, deverá ser comunicado previamente ao MUNICÍPIO, cujo 

currículo deverá ser apresentado para fins de aprovação. 

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

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

e necessários ao andamento ou segurança dos serviços. 

 



 
 

CLAUSULA  TERCEIRA- CONDIÇÕES GERAIS: 
 

Não é permitida a execução dos serviços objeto desta: 

a) Sem autorização do Departamento de Engenharia municipal e implantação 

prévia de sinalização da obra; 

b) Em dias de chuva; 

c) Sem a demarcação prévia da área de Intervenção. 
 

EXECUÇÃO DO PROJETO:  
O cumprimento 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 pelo(s) representante(s) indicado(s) pela Prefeitura de Conselheiro Mairinck, 

doravante simplesmente denominado(s) por "FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE". 

 
Deverão ser tomadas todas as providências necessárias por parte da contratada, 

conforme exigido pela NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a 

segurança dos usuários no local. 

 
Os locais das obras de recuperação deverão ser devidamente sinalizados, todo e 

qualquer fato que ocorrer no local por deficiência de sinalização será de inteira 

responsabilidade do empreiteiro. 

 
OBSERVAÇÕES: 

Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, todo o 

equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos serviços e A.R.T. (Anotação de 

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

responsável técnico pela obra. 

 
CLAUSULA  QUARTA DA EXECUÇÃO: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados da 

emissão da Ordem de Serviços. A VIGENCIA DO CONTRATO SERÁ DE 12 MESES, a 

partir da assinatura do contrato, o inicio da obra deverá ocorrer conforme estipulado em 

ordem de serviço emitido pelo departamento de engenharia deste Municipio Os prazos 

propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa 

contratada desde que ocorridas interrupções motivadas por causas independentes de 

sua vontade, e devidamente aceitas pela fiscalização 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 peças de concreto serão medidos na unidade do metro 

quadrado (m²) de pavimentação colocada. 

 
Para os serviços de assentamento de meios-fios/guias serão considerados os 

comprimentos em metro (m) medidos nas peças 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 realização das vistorias deve ser feito após concluído o assentamento 

total de trechos da pavimentação assim como a sua 1ª compactação, o rejuntamento 

com pó de pedra e a devida retirada dos excessos de material. 

 

CLAUSULA QUINTA DAS  RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução 

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

Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas 

de segurança e eventuais acidentes ocorridos no canteiro da obra. 

 
A CONTRATADA deverá 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 Proteção Individual), composição de CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), SESMT (Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho), implantação do PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e PCMSO (Programa de Controle 

Médico e Saúde Ocupacional). 

 

CLAUSULA SEXTA- ÍNICIO DA OBRA: -  
 

Instalação da Obra: 
Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórias tais como: 

barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários etc. 

 
Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável: 

A empresa contratada providenciara as suas expensas, as redes de energia elétrica e 

água potável para execução da obra. 

 



 
 

Retiradas e demolições: 
As retiradas que se fizerem necessárias ficará a cargo da Municipalidade, e não foram 

contemplados em planilha orçamentária. 

 
Considerações gerais Procedimentos de execução 

A execução dos serviços de retirada do entulho deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação e normas da Associação Brasileira de Normas – 

ABNT. 

 
Após a retirada ou demolição dos elementos e/ou materiais que não serão 

reaproveitados, promover a fragmentação, a seleção e a acomodação manual do entulho 

em lotes, em local indicado pela Gerenciadora e/ou Contratante, para a posterior 

remoção. 

 
Os materiais que serão reaproveitados deverão ser devidamente protegidos e 

depositados em local apropriado indicado pela Gerenciadora e/ou Contratante. 

 
Legislação e normas aplicáveis 

 

6.1.1. Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA). 

6.1.2. Resolução nº 348, de 16 de agosto de 2004 – Altera a Resolução CONAMA 

nº 307, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA). 

6.1.3. NBR 5682 / 1977 - Contratação, execução e supervisão de demolições. 

6.1.4. NBR 8419 / 1996 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de 

resíduos sólidos urbanos. 

6.1.5. NBR 15112 / 2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – 

Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

6.1.6. NBR 15113 / 2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes 

– Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

6.1.7. NBR 15114 / 2004 – Resíduos sólidos da construção civil – 

Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
 

6.1.8. Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica 

adequada e mantidas as relações de 2:1 em aterro e, 1:1 em corte 

(horizontal/vertical). Essas relações poderão ser alteradas em função do tipo de material 

geológico de cada região, a critério da Fiscalização. 

 



 
 

Placa da Obra: 
Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra constando verba de repasse, 

nome da obra, responsável técnico etc., conforme exigido pela administração, 

fiscalização e Convênio Federal. 

 
Locação: 

6.1.9. Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo - se os recuos projetados e padrões existentes. 

 

6.1.10. Com referência as cotas do piso acabado, deverão ser observadas as seguintes 

condições: 

 
As cotas do piso acabado deverão acompanhar a cota existente, demonstrado em projeto 

ou ``in loco´´. 

 

CLAUSULA SÉTIMA– SERVIÇOS PRELIMINARES: -  
 

LIMPEZA DO TERRENO: 
O terreno de intervenção será limpo mecanicamente e regularizado convenientemente 

para se obter um perfil adequado para a execução da obra com inclinação adequada  

para facilitar o escoamento das águas pluviais superficiais. 

 
ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA E MANUAL: 

O material do subleito apresentou expansão >2%, na sondagem 2 (SM- 02), sendo 

necessário a substituição deste material, e parcial do trecho. 

 
Será necessário a remoção e substituição com solo de CBR >= 06% e expansão <=2%, 

na espessura de 60,00 cm, com extensão média de 200,00 m, uma vez que na sondagem 

1 e 2 (SM-01 e SM-03) encontrou material com boa capacidade de suporte e baixa 

expansão, não sendo necessário a remoção neste ponto. Nas camadas finais o grau de 

compactação é estabelecido pela norma DNIT 108/2009-ES, que preconiza que as 

camadas inferiores de terraplenagem devem ser executadas com grau de compactação 

não inferior a 100% da densidade máxima obtida em laboratório com o Proctor Normal; 

e as camadas finais, assim entendidas como os últimos 60 em que antecedem a sub-

base, com grau de compactação não inferior a 100% da densidade máxima obtida em 

laboratório com o Proctor Intermediário. 

 
Levando-se em consideração que a solução, considerou-se parcial a extensão a ser 

substituída/acrescida, em função das características do material encontrado, alta 

expansão. No entanto, devido a inexequibilidade de prever na totalidade o 

reconhecimento total do subleito, sendo este identificados totalmente quando na 



 
 

execução da obra, fica estabelecido que: Caso encontre pontos no subleito com CBR 

igual ou superior 6% e expansão >=2%, necessitará ser feito a substituição nestes locais. 

 
Locação dos pontos 

Serão executadas manualmente as pequenas regularizações e escavações para o 

assentamento da pavimentação das “Lajotas Sextavadas”. 

 
ATERRO APILOADO: 

Após a execução da limpeza/corte/aterro realizado pela Contratada, a mesma executará 

uma camada de solo compacto com espessura média de 

15 cm para que o lastro de pedrisco fique uniforme e permita um assentamento adequado. 

 

CLAUSULA OITAVA CONTENÇÃO LATERAL - (MEIO-FIO/GUIA E SARJETA):  
Procedimentos para execução dos serviços: 

 
Ao longo da Avenida deverão ser executados meio-fio-guia, meio fio rebaixado e sarjetas 

em concreto moldada in loco de acordo com as normas NBR 9050/2015. O concreto 

deverá ter uma resistência característica aos 28 dias fck ≥15,0Mpa. 

 
De acordo com os alinhamentos e regularização do terreno para lançamento do concreto 

e moldagem, através de fôrma metálica deslizante acoplada à máquina autromotriz nas 

dimensões mínimas conforme projeto e deverão ter a interrupção da concretagem e 

execução das juntas de dilatação, a intervalos de 12 m, preenchidas com cimento e areia 

traço 1:3, perfeitamente alinhados e nivelados. 

 
Os elementos deverão ser calçados com terra em toda a sua extensão, a fim de 

proporcionar maior rigidez. 

 



 
 

Compete a executante a realização de testes e ensaios que demonstrem as 

características físicas e mecânicas do material empregado e a realização do serviço de 

boa qualidade, e em conformidade com as Normas desse serviço. 

 
A resistência do concreto à compressão é determinada através de ensaios de corpos-de-

prova cilíndricos normais, de acordo com a norma NBR- 5739. 

 

CLAUSULA NONA PAVIMENTAÇÃO 
 

A execução da pavimentação com Lajota Sextavada deverá obedecer ao projeto, às 

especificações e aos detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo 

exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte 

da estrutura da pavimentação executada. 

 
Foram previstos calçamentos com blocos de concreto intertravado no leito carroçável, 

possibilitando a circulação. Além da questão estética, outro fator fundamental na escolha 

do piso foi à baixa manutenção proporcionada pela durabilidade e facilidade de 

manutenção. 

 
Vale ressaltar que o piso de blocos intertravado de concreto, além de proporcionar um 

visual agradável, permite a drenagem de águas pluviais, num percentual em torno de 

20% (considerando tratar-se de terreno bastante consistente e, portanto, pouco 

permeável). 

 
CLAUSULA DÉCIMA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

A regularização é um serviço 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 operações, tais como 

aeração, compactação, conformação etc., de forma que a camada atenda as condições 

de greide e seção transversal exigida. Toda a vegetação e material orgânico porventura 

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

de material necessário para atingir o greide de projeto, deverá ser feita uma escarificação 

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

compactação e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos 

previstos, deverão ser executados de acordo com as Especificações de Terraplenagem 

do DER/PR. 

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

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

apropriada. Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos ao 

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

suporte ou ainda, solo orgânico. Os aterros são necessários para a complementação do 



 
 

corpo estradal, cuja implantação requer o depósito de material proveniente de cortes ou 

empréstimos de jazidas. 

 
O aterro compreende descarga, espalhamento e compactação para a construção do 

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

regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de 

compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação à massa específica aparente 

seca máxima obtida na energia Proctor Intermediário.   A execução da regularização será 

executada pela empresa ganhadora da licitação. Na execução do serviço sugere-se que 

sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 01/05 –

Pavimentação – Regularização. 

 
CLAUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA - BASE DE BRITA GRADUADA

 100% PM DE 0,17 M DE ESPESSURA 

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. O espalhamento da 

camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em áreas 

onde o distribuidor de agregados for inviável, será permitida a utilização de 

motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado 

com equipamento apropriado. 

 
A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada 

deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no 

projeto. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base será 

de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada deverá estar 

enquadrada na Classe “A” do DER/DNIT, com tamanho máximo da partícula de 1 ½”, 

livre de matéria vegetal e outras substâncias nocivas. Na execução do serviço sugere- 

se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 05/18 – 

BRITA GRADUADA. 

 
LASTRO DE AREIA 

Após a compactação do aterro será executado um lastro de 05 cm de areia (grossa) 

para o assentamento da “Lajota Sextavada”. Deverá ser nivelado de modo a dar forma 

final do pavimento, obedecendo às inclinações constantes no projeto e deverá ficar 3,5 

cm mais baixo que a borda superior do meio – fio. 

 
PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO 

“LAJOTA SEXTAVADA” – (LEITO CARROÇÁVEL). 

Os blocos de concreto serão do tipo “Lajota Sextavada” deverão ser adquiridas lajotas 

sextavadas pré-moldadas, com certificação da ABCP - Associação Brasileira de Cimento 



 
 

Portland, com resistência mínima acompressão de 35 Mpa, confeccionadas conforme 

as especificações da NBR 9781. 

 
O “Blokret”, ou lajota sextavada, tem formato de um hexágono regular, com as seguintes 

dimensões de 25x25 cm, com espessura de 8,0 cm, na cor a ser definida. 

 
Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverão ser assentados sobre terreno 

nivelado com base de colchão de areia, travados através de contenção lateral e por atrito 

entre as peças. Para cada saco de cimento usar 2kg de pigmento ou 4% em relação a 

quantidade de cimento. As bordas deverão ser assentadas com argamassa. 

 
O caráter de similaridade dos blocos de concreto intertravado deverá ser aprovado pela 

fiscalização, mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de garantir o item 

especificado. Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados Laudos de 

Resistência do material utilizado. 

 
O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executá-lo em meia 

pista. A pavimentação não deverá ser executada quando a base estiver excessivamente 

molhada, ou logo após chuvas intensas. 

 
Após chuvas intensas deverá ser reconstituída a base de areia (colchão). 

 
REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA 

Concluído o revestimento com as peças pré-moldadas, este deve ser coberto com uma 

camada de espessura mínima de 3 cm de pó de pedra, o qual deverá ser bem espalhado 

a fim de preencher todos os vazios. 

 
 COMPACTAÇÃO 

Depois do espalhamento do rejuntamento, deverá ser realizada a compactação 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 deverá ser realizada no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o 

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

sobreponha metade da faixa já rolada, até completa fixação do calçamento (até que 

não haja movimentação das peças pela passagem do rolo). 

 
Não deverá ser permitido tráfego durante a execução da obra. 

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

veículos. 

 



 
 

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham surgir durante a compactação, 

deverão ser corrigidas substituindo ou recolocando as peças. 

 
Na ocorrência individualizada de peças soltas, estas deverão ser assentadas novamente, 

cravadas com auxílio de soquete manual. 

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

rejuntamento para rolagem final. 

 
PISO PASSEIO EM CONCRETO 

O preparo do terreno sobre o qual se assentará o piso é de máxima importância, para 

garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou 

saturados de água), torna-se necessária à sua remoção, até uma profundidade 

conveniente. 

 
O piso deverá ser revestido com material de grande resistência à abrasão, 

antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortáveis aos pedestres e que não 

permitam o acúmulo de detritos e águas pluviais.” (NBR 12255). 

 
Será executado em concreto com FCK=15Mpa, traço 1:3:5, com preparo mecânico. As 

dimensões devem seguir conforme projeto e espessura de 0,05m, sobre colchão de pó 

de pedra de 0,02m. 

 
Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas 

ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 5 cm 

altura para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, 

espaçadas de no máximo 1,50 m. 

 
Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na 

superfície do piso. 

A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, quando o concreto 

ainda estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual ao desnível, 

colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo do piso, com 

régua e o nível de bolha. 

 
Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 

ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, 

adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 

1,50m. À medida que se for procedendo à regularização, as pontas de ferro que 

sustentam as ripas devem ser retiradas. 

 



 
 

CLAUSULA DÉCIMA  SEGUNDA ACESSIBILIDADE/ REBAIXAMENTO DE 

CALÇADAS/ RAMPAS De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015, que prevê 

a implantação e/ou adequação de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos

 (praças, igrejas, órgãos públicos etc.) para pessoas 

portadoras de deficiência física ou dificuldade de locomoção, serão feitas de acordo 

com o projeto anexo, com inclinação máxima de 8,33% e largura mínima de 1,50m, 

para tanto, os passeios existentes serão demolidos e removidos, a área do terreno 

substrato nivelada, compactada e preparada para construção das rampas em concreto 

com acabamento áspero e antiderrapante. 

 
Perspectiva da Rampa de Acesso 

Imagem Tipo 

 

CLAUSULA DÉCIMA  TERCEIRA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - GALERIA: -  
 

DRENAGEM SUPERFICIAL/ CANALIZAÇÃO 

Consistirá em todos os serviços necessários à drenagem superficial e à canalização 
pluvial; 

A Empreiteira deverá tomar o cuidado necessário com as redes de água, esgoto, telefone 
etc., verificando o cadastramento dos órgãos concessionários para evitar qualquer dano 
nesses sistemas, pois, caso ocorram, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira; 

 
A sinalização dos trechos da obra é de inteira responsabilidade da Empreiteira, cabendo-
lhe todo o ônus por quaisquer acidentes na obra, ou em consequência desta, devido à 
falta de sinalização ou qualquer omissão; 

 

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os tubos de concreto para as galerias devem ser do tipo e dimensões indicadas no 
projeto, obedecendo às exigências da NBR 8890. Deverão ser seguidas as declividades 
indicadas para cada trecho; 

 
A execução da galeria de águas pluviais deverá ser de jusante para montante; 

 



 
 

Toda e qualquer demarcação de cotas de profundidade será de responsabilidade da 
Empreiteira, que se responsabilizará por quaisquer erros de declividade da tubulação; 

 
Os tubos serão do tipo PS1 de boa qualidade, encaixe perfeito, sem bordas quebradas; 

 

ABERTURA DE VALAS: 

A profundidade da vala deverá ser tal que o recobrimento da tubulação resulte, no 
mínimo, igual a 80 cm ou 1,5 (um vírgula cinco) vezes o diâmetro do tubo, adotando-se 
sempre a maior medida; 

 
A vala deverá ser escavada de forma a resultar numa seção retangular; 

 
Em valas cuja profundidade for superior a 1,25 metros, após esta altura, a escavação 
deverá formar ângulo de 45º em relação às paredes em ambos os lados; a critério poderá 
ser adotado escoramento; 

 
A largura da vala deverá ser a menor possível, respeitando-se o limite mínimo de 30 cm 
de folga lateral para tubos de diâmetro menor ou igual a 50 cm, e 40 cm de folga lateral 
para tubos de diâmetro maior que 50 cm; 

 
Após o nivelamento e compactação do fundo da vala, deverão ser assentados os tubos, 
perfeitamente alinhados e rejuntados interna e externamente. O rejuntamento deverá 
cobrir todo o anel do tubo. A base de assentamento do tubo deverá ter resistência tal que 
não cause recalque nos tubos. Após o assentamento dos tubos, deverá ser feito reaterro 
apiloado em camadas. O espaço compreendido entre a base de assentamento e a 
cota definida pela geratriz externa superior do tubo, acrescida de 30 cm, deverá ser 
preenchido com terra cuidadosamente selecionada, isenta de pedras e corpos estranhos, 
adequadamente adensados em camadas não superiores a 10 cm. O aterro restante deve 
ser compactado em camadas de, no máximo, 20 cm de espessura, a 90% do PN. Porém, 
em ruas pavimentadas, o grau de compactação deve ser de 100% do PN para os últimos 
40 cm. A terra resultante deverá ser espalhada, sendo executada a regularização do 
terreno. 

 
Tubos, entulho e outros materiais que sobrarem deverão ser removidos para local 
apropriado. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- INFRAESTRUTURA EM CONCRETO PARA GALERIAS 

Deverá ser executada de acordo com as particularidades do terreno, conforme as 
especificações a seguir. 

 

1) FORMAS 

Deverão estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT; 
 

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações 
na superfície pronta de concreto; 



 
 

 
A Empreiteira deverá dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo 
com os esforços, considerando o efeito do adensamento; 

 
As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura; 

 
As tábuas deverão ser molhadas para não absorver a água destinada à hidratação do 
concreto; 

 
As formas deverão propiciar acabamento uniforme à peça concretada. 

 

2) ARMADURAS 

O fornecimento, os ensaios e a execução deverão obedecer ao projeto estrutural e 
normas da ABNT; 

 
Não poderá ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto; 

 
A ferragem deverá ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de ferrugem 
e barro, óleo ou graxa, e estar fixa de modo a não sair da posição durante a concretagem; 

A armação deverá ser mantida afastada da forma por meio de espaçadores; 
 

Cuidado especial deverá ser tomado para garantir o recobrimento mínimo das 
armaduras. 

 

3) CONCRETO 

Deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT; 

 
O preparo do concreto deverá ser feito em obediência aos traços estabelecidos às 
prescrições da NBR-6118 e às presentes especificações; 

 
Antes do início dos serviços deverão ser conferidos e aferidos os dispositivos de medição 
dos materiais; 

 
Deverão ser obedecidas rigorosamente as disposições da NBR-6118 quanto ao 
transporte e lançamento do concreto, juntas de concretagem, adensamento e cura do 
concreto; 

 
A Fiscalização poderá solicitar provas de carga e ensaios especiais para verificação da 
dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto. 

 

4) ALVENARIA DE TIJOLOS 
As bocas-de-lobo, serão executados em alvenaria de tijolos maciços, devem obedecer 
aos projetos tipo, e às normas vigentes na ABNT e DER/PR. 

 



 
 

BOCAS DE LOBO 
Serão executadas de acordo com projeto específico (modelo) fornecido, devem obedecer 
aos projetos tipo, localizadas conforme indicação no projeto da tubulação; 

 
Deverá ser verificado o perfeito nivelamento das tampas, que não poderão apresentar 
saliências em relação ao piso em que forem instaladas. Na execução do serviço sugere-
se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-D 12/18 - 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DA LIMPEZA: -  

Após o término dos serviços acima especificados, a cada etapa, a empresa contratada 

procederá à limpeza do canteiro de obra. As infraestruturas deverão ser deixadas em 

condições de pronta utilização, bem como, ao redor deverá estar perfeitamente limpos e 

regularizados, não atrapalhado o acesso de pessoas e veículos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS  
Será medido mensalmente e pago por área EXECUTADA pela CONTRATADA e 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO, medida “In loco”, em planta (m) e (m²). 

 

VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA  
A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de 

inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes na intervenção da Reforma, 

mediante prévio agendamento de horário, junto ao Departamento de Engenharia da 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, pelo telefone (43) 3561- 1221, no horário 

das 8:00h às 17:00h. 

 
Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 

pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta 

“Tomada de Preço”. 

 

LEGISLAÇÃO CONSULTADA E FONTE.  
➢ NBR 11171 – Serviços de Pavimentação; 

➢ NBR7174 DE 09/2014 – Pedra Britada, Pedrisco e pó-de-pedra para base de 
piso hidráulico; 

➢ NBR 12654. Controle tecnológico de materiais componentes do concreto: 
procedimento. Rio de Janeiro, 1992. 

➢ NBR 12655. Concreto – preparo, controle e recebimento: procedimento. Rio de 
Janeiro, 1992, 



 
 

➢ NBR 5739. Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. 
Rio de Janeiro, 1994. 

➢ NBR 11174 - Armazenamento de resíduos Sólidos – Classe II – 
não inertes e III – inertes. 

➢ Tabela SINAPI - 01/2022. 

➢ Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - OT - IBR 001/2006. 

➢ Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de 
Edificações Públicas – Tribunal de Contas da União – TCU. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

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

funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes à 

mesma. 

 
Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, 

e as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser 

retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada. 

 
Qualquer alteração dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada pelo 

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

às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e das concessionárias locais. 

 
ENTREGA DA OBRA: As obras serão recebidas provisoriamente após a última medição 

e definitivamente 90 dias após a última medição, desde que corrigidos todos os defeitos 

oriundos de vícios de contração, surgidos no período. 

 
QUANTITATIVOS E SERVIÇOS UTILIZADOS: Com base na seção tipo do projeto, bem 

como no presente Memorial Descritivo, a descrição dos serviços e suas quantidades 

encontra-se na planilha orçamentária de referência em anexo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Quaisquer informações adicionais ou dúvidas referentes à 

execução dos serviços deverão ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura 

municipal de Conselheiro Mairinck. 

 
Para sua perfeita execução, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o DIÁRIO DE 

OBRA. O “DIÁRIO   DE   OBRA” ou “ REGISTRO   DE 

OCORRÊNCIAS” é o documento rotineiro de comunicação entre a fiscalização e o 

responsável técnico da contratada, é o elemento hábil para comprovação, registro e 

avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra, 

onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder às anotações visando à 



 
 

comprovação real do andamento das obras e execução dos termos do contrato, sendo 

visadas diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes. No “DIÁRIO DE 

OBRA” será anotado diariamente o andamento dos serviços: os períodos com chuva que 

impeçam a execução 

normal dos serviços; o número de operários em atividade; os problemas ocorridos; as 

solicitações de providências pelo contratado e as determinações da fiscalização. 

 
A CONTRATADA ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 

presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam os 

desenhos, e a planilha orçamentária. 

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

anos conforme Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Art. 618, devendo ser prestada 

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

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

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As despesas decorrentes da execução do objeto do 
presente Recursos do Repasse da União R$ 432.655,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e 
seiscentos e cinquenta e cinco reais). Recursos da Contrapartida aportada pelo 
CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 18.027,29 (dezoito mil e vinte e sete reais 
e vinte e nove centavos). Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 450.682,29 
(quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos). 
Nota de Empenho nº 2021NE003653, emitida em 17/12/2021, no valor de R$ 432.655,00 
(quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais), Unidade Gestora 
175004, Gestão 000001. Programa de Trabalho: 1545122171D730001. Natureza da 
Despesa: 444042. Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 0918, conta nº 
006.00647179-0 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

DAS PENALIDADES 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 Banco, 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 OITAVA - 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 E ADITIVOS 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  - A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com 
o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber, caso haja necessidade e por 
indicação do departamento de engenharia serão realizados aditivos conforme a legislação 
vigente. 

DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA- 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 VIGÉSIMA SEGUNDA- 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 VIGÉSIMA TERCEIRA- 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 VIGÉSIMA QUARTA- 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 2022. 
 

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 



 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA  

 
JOSÉ UBIRAJARA PITA 
FISCAL DO CONTRATO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo VIII- Planilha Orçamentária/ Memória de Calculo 
           Trazer no envelope de propostas de preço 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Anexo IX-  Cronograma Físico – Financeiro 
    Trazer no envelope de proposta de preços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo X - Memorial Descritivo; 
Trazer no envelope de proposta de preços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo XI- A,B,C,D,E,F,G e H Planta com detalhamento construtivo 
Trazer no envelopo de proposta de preços 


