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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados de acordo
com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que
sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Trata-se de modelo de edital e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa nº01/2018-SEPLAG, o referido
modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada justificativa, nos termos do
art. 35, parágrafo único da referida IN. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital
poderão ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao examinar
os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após aprovação da consultoria
jurídica, deverá excluir a nota.

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas
com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:

- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em verde. Se for
permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.

- Se não for exigida a subcontratação de ME e EPP, exclua todas as disposições destacadas em cinza. Se for
exigida subcontratação de ME e EPP, mantenha tais previsões.

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.
MODELO DE EDITAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...

Ou

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...

(Processo Administrativo n.°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de

Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO OU
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PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO (por item, lote/grupo), sob forma de execução indireta, no regime de

empreitada por (preço unitário/global/integral), a qual terá por objeto a contratação de (descrever o objeto

conforme definido no termo de Referência). Esta licitação será processada com fundamento nas disposições da

Constituição da República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520,

de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, da

Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de

2017, e dos Decretos Municipais n.º 6.727/2006, 9.032/2009, 11.445/2013, 14.405/2018 e 14.414/2018, das

normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual fazem parte integrante, aplicando-se no que couberem

as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na Instrução Normativa n°01/2018 -

SEPLAG e na legislação específica aplicável ao objeto licitado.

Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial

IMPORTANTE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico

(licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme indicado abaixo,

na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à Rua Paraná, n.º 5000, Cascavel,

Estado do Paraná, CEP 85.810-011.

Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS

PROPOSTAS:
Dia __/__/2019, a partir das __h__min.
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INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE

DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das

propostas pelo Pregoeiro.

Ou

PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES
Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA DOS
ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a) Pregoeiro
(a), a qual será realizada depois de protocolados os envelopes e
realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):

(Informar o n°da licitacao) Decreto Municipal n.o 14.414/2018

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx

Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital

para que o licitante possa acessar todas as informações necessárias a sua participação no certame.
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1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a contratação de serviços

de ...................................................., condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus

anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se

ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do

Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse,

devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no Termo

de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.
O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela
representa uma licitação isolada ou em separado.
A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no
§ 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no art. 9º
da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no
mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o
parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.
A IN n°01/2018-SEPLAG afirma, no item 3.8 do Anexo II – Diretrizes para Elaboração dos Estudos Preliminares,
que “o parcelamento da solução é regra, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for
divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala”.
Segundo o mesmo dispositivo, o objeto poderá ser parcelado caso se assegure, concomitantemente, que: 1) a
divisão é técnica e economicamente viável; 2) não haverá perda de economia de escala; e 3) haverá melhor
aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
A unidade requisitante, no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de execução
e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.
Nota Explicativa 2: O item 1.4 trata do critério de julgamento da licitação.
No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).

1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)

orçamentária (s):

Funcional

Programática:

Órgão:

Unidade:

Ação:

Vínculo:

Subelemento:
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2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal
exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas
o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular.
E nesse ponto, não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja
em conformidade com a lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos

termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação

vigente;

2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 2.7 deste Edital;

2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio,
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que
envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente modelo de minuta foi
elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.
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Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção
seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo. Em todo caso, a Administração
deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de empresas em consórcio, sem que haja
justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à competitividade do certame .

Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração deverá
adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.4.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa nº 01/2018-
SEPLAG);

2.3.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a
7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades
previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social, mediante
apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

2.4.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa nº
01/2017 - SEPLAG.

OU

2.4.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional
adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e
supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

2.4.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no
art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 2.4.9, se não for possível a participação de cooperativas. Caso contrário,
utilizar os subitens 2.4.9 e 2.4.9.1.

Oportuno destacar que a proibição da participação de sociedades cooperativas na contratação de serviços
continuados com disponibilização de mão de obra é a regra, devendo o órgão licitante analisar com cautela as
características do serviço, especialmente quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os
serviços, para verificar se, no caso concreto, as tarefas são passíveis de execução com autonomia pelos
cooperados, sem relação de subordinação e habitualidade, seja entre a sociedade cooperativa e os cooperados,
seja entre estes e a Administração, nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG. No caso
de possibilidade de participação de cooperativas observar os requisitos de habilitação previstos no item 10.5 do
Anexo VI-A da IN n°01/2018-SEPLAG.

Lembramos que, caso seja permita a participação de sociedades cooperativas, as demais disposições do Edital
deverão ser adaptadas a esta nova condição.
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2.5 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.

2.6 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em virtude de

condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

2.7 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta licitação

se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão financeira

para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.

2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das condições

estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas

aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá fornecer e/ou executar o

objeto de acordo com o estabelecido neste edital.

2.9 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua
natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência
à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e
seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos), indicada no subitem seguinte;

2.10 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se recomenda que
seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a ordem de adjudicação que
será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor proposta para itens que não possam ser
executados pela mesma empresa (por força da necessária segregação de funções). Por isso, cabe ao gestor
analisar a natureza do serviço e examiná-la com base no artigo 31 da IN° 01/2018 e item 3.2 do Anexo VI-A.

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)

3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

31.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.

3.1.2 Abrir as propostas de preços.

3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.

3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as propostas de

menores preços.

3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.
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3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em primeiro

lugar.

3.1.7 Declaração do vencedor.

3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.

3.1.9 Elaboração de ata da sessão.

3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade

superior, visando à homologação e a contratação.

3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria

constar originariamente da proposta.

4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital,
fechados e indevassáveis, da seguinte forma:

4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços que atenda aos
requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face
externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os documentos
indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO



21 de dezembro de 2019   -   Página 11 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________

Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial: Serviços Continuados SEM Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

Elaboração: Setembro/2019

Página 10 de 78

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie representante, a

proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios conforme

modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal fim, distinto daqueles de Proposta e de

Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á ao (à)
Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido de documento de
identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação.

5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.

5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá estar
munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de
Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público ou particular com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. A Carta de
Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou
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5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou a
última alteração contratual consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em geral)
ou

5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos
documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou

5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente (para
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do Estatuto
Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações ou a última
alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos os poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.3.4 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao Edital), conforme
art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou fotocópias
autenticadas.

5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou documento
equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.

5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes
de proposta de preços e de habilitação.

5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.

5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser suprida
mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante presente
tenha poderes para tal.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja utilizado
este item corrigir a numeração dos itens abaixo.

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de negociação”.
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6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.

6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos participantes via “chat”
do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do
objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br, que
veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao
procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx horas
(Horário de Brasília) através dos canais informados no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO

MÁXIMO

PREÇO

TOTAL (R$)
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UNIT. (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao critério de
julgamento já estabelecido no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação

dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,

conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do

§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.14.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as

regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a

realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na

alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 64, §2° da IN n°01/2018-

SEPLAG.
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6.15 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas,

em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de

executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,

promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.16 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.17 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis e

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste

edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam

prejudicar a sua inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
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6.20.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste

edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar

a sua inteligência e autenticidade.

6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.

6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita

identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.1.

6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente

edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes

exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação

dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,

conforme anexo deste Edital;
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6.9 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data prevista para

abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.

6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação documental de seu

enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo em Anexo), a qual deverá

ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope Proposta Comercial.

6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme

permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal mediante

preenchimento de próprio punho de declaração.

6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em apoio ao

pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes poderá ser

efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver cadastrado na data e horário

estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo pregoeiro, após seu credenciamento.

6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser impressa e

entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se necessário, pois na impressão

da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão

utilizados na abertura da licitação para importação da proposta digitada pelo licitante.

6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances com

observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)

superiores àquela.

6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior, serão

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso

de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do

número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos:
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ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO

MÁXIMO

UNIT. (R$)

PREÇO

TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao critério de
julgamento já estabelecido no edital.

6.17 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.18 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.19 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para

o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1°

do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.19.1 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as

regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a

realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na

alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 64, §2° da IN n°01/2018-

SEPLAG.

6.20 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
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ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.21 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.22 Os licitantes devem respeitar os preçosmáximos, quando participarem de licitações públicas;

6.22.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis e

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO

7.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à xxxxxxxxxx,
provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º
10.520/2002.

Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação das

propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de

preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades,

ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
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8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento

em tempo real por todos os participantes;

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade ao objeto
licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o Termo de Referência.

8.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior a
seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

8.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de manifesta
e objetiva responsabilidade do licitante.

8.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes
no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

8.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
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8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, toda vez
que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema informará “Dou-lhe
uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe duas” e, por fim, “Fechado”, com
intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja envio de lance neste intervalo de tempo o
sistema reiniciará a contagem. A negociação será encerrada somente quando ninguém mais ofertar lances
nos minutos finais.

8.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na sala de
negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de prorrogação
automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.

Nota explicativa: A redação dos itens 8.14 e 8.15 devem ser adequadas as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração.

8.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor preço.

8.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca
da aceitação da proposta ou lance de menor valor.

8.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

8.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a

recepção de lances.

8.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação

das propostas.
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8.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.

44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

8.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas

empatadas com a primeira colocada.

8.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão

considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos

critérios de classificação.

8.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art.

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

8.29.2 prestados por empresas brasileiras;

8.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
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8.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de

acessibilidade previstas na legislação.

8.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

8.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

OU

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e recomendações
o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que com representante presente
à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará que
não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas com a proposta enviada
por escrito.

8.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.

8.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

8.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior a
seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos itens 8.4
e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o
que dispõe o Termo de Referência.
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8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos pedidos
de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de manifesta e
objetiva responsabilidade do licitante.

8.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes
no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

8.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de
“Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o
valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o licitante
visando obter reduções adicionais de preços.

8.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.

8.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto
ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

8.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,

ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou cujos preços unitários

e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.

8.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
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8.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo real por

todos os participantes;

8.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do

porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria as microempresas e empresas de

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.

44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

8.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas

empatadas com a primeira colocada.

8.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão

considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos

critérios de classificação.

8.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art.

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
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8.23.2 prestados por empresas brasileiras;

8.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de

acessibilidade previstas na legislação.

8.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

8.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a contraproposta ao

licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar

condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA FINAL

Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal,
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado e também o Portal de
Informações para todos - Seção despesas - Credor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro deverá
indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo
das penalidades incidentes.

9.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
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9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VI-A da IN

N°01/2018-SEPLAG, que:

9.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;

9.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

9.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço

manifestamente inexequível.

9.2.3.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor

lance que:

9.2.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.2.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas

provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

9.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da Lei nº

8.666/1993 a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VI-A da IN n°001/2018-SEPLAG, para que a

empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da

planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de

diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade

disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação da

proposta.
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Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da documentação complementar no prazo

de ........(..........), sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.6 deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso a Administração deverá fixar tempo mínimo
razoável para eventual apresentação do documento solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da
licitação.

9.7 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo

readequadas com o valor final ofertado.

9.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e

Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos

salários das categorias envolvidas na contratação (se for o caso);

9.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja

majoração do preço proposto.

9.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço

ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas

apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem

nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos

aos demais licitantes;

9.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário

para a continuidade da mesma.

Ou
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9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão e informará a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

9.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação da

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10. DA HABILITAÇÃO

Nota explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos
de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a
essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade
econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula 247
do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos somente
para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente, tal como
“(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.

Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de

participação, especialmente quanto à existência de sanção ou condição que impeça a participação no

certame ou a futura contratação.

10.1.1 Constatada a existência de sanção ou condição impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante

inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as consultas em relação à habilitação jurídica, à

regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

10.3 A documentação relativa à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante consistirá em:

10.3.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;

10.3.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração contratual consolidada,

devidamente registrados;

10.3.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresarial do tipo S/A): Ato constitutivo e

alterações subsequentes, devendo vir acompanhados dos documentos de eleição de seus

administradores em exercício;

10.3.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização

e ato constitutivo registrado no órgão competente;

10.3.5 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de Microempreendedor

Individual;

10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos

Impeditivos.

10.4 A documentação relativa à comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA do licitante

consistirá em:

10.4.1 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra

equivalente na forma da lei;

10.4.2 Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão

Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede

da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

10.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão

Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou

sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
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10.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

(Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011);

10.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a

apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS.

10.5. Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito de

negativas.

10.6 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na

hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo

de ....... (.........) horas [mínimo de duas horas], documento válido que comprove o atendimento das

exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação da habilitação poderão ser apresentados em

original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à

verificação de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.

10.6.3 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com

data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

10.6.4 A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das

propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de

documentos de habilitação que não houverem sido entregues na sessão própria, bem como não será

permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que

não sejam as exigidas neste Edital.

10.6.5 Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas do tipo “não são válidas para fins

licitatórios”.
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10.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de

1971.

10.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva.

10.6.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.6.10 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº 123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no
decorrer da execução do contrato.

10.7 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

Nota Explicativa: Reitere-se o quanto já dito, de que a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por
exemplo, somente aos itens não exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser
exigida para nenhum deles, caso em que deve ser suprimida do edital.

É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados, estabelecidos
conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa do percentual
adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.7.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo

distribuidor da sede do licitante;

10.7.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
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10.7.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.7.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da

sociedade;

10.7.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e corresponde
a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento definitivo,
cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço intermediário deverá
estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

10.7.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10.7.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação

das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
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Passivo Circulante

10.7.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio

líquido equivalente a xxx% (xxxxxx) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

Nota Explicativa 1: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido constante no item 10.7.4 se insere
na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

Nota Explicativa 2: Deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do
contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do
contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. A sondagem do mercado se afigura
importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação.
Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da
contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio
líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. Caso feita a exigência
de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta (art. 31, III,
da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

Em casos de dúvidas quanto à fixação do patrimônio líquido da empresa ou outras inerente a qualificação
econômico financeira, deve ser consultado um profissional da área de contabilidade, o qual deverá emitir nota
técnica estabelecendo qual a melhor porcentagem a ser adotada.

10.7.5 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

10.7.6 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de

abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura

e encerramento.

10.7.7 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e

representante legal da empresa que serão analisados com base no balanço apresentado.

10.7.8 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente licitação,

aliado a condição de ser este um novo modelo de contratação de empresa responsável pela

prestação de serviços, devendo, portanto, a CONTRATADA apresentar solidez e boa saúde financeira

para garantir o fornecimento o serviço ao Contratante.
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10.7.9 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal qual definidas no

Artigo 3º da Lei 11.638/2007, deverão estar publicados em Diário Oficial e em outro de grande

circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n.º 6404/76), essas últimas e as

companhias de capital aberto deverão apresentar ainda, relatório de auditoria independente,

cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas no Artigo 3º, da Lei 11.638/2007,

inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optante do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO

são obrigadas a apresentarem balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e de

encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão competente do Registro de Comércio (Decreto

Lei 486/69).

10.7.10 A Comprovação de patrimônio líquido do valor estimado da contratação, se dará por meio da

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo

ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da

apresentação da proposta.

Nota Explicativa: Em relação à documentação complementar de qualificação econômico-financeira, contém
exigências embasadas na IN nº 01/2018-SEPLAG. Deve-se observar que o item 12 do Anexo VI-A da IN nº
01/2018 - SEPLAG autoriza que os requisitos de qualificação econômico-financeira sejam adaptados, suprimidos
ou acrescidos de outros considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31 da
Lei nº 8.666, de 1993.
O Pregoeiro ou a equipe de apoio devem saber operacionalizar as novas exigências, com condições de
compreender e julgar os documentos apresentados. Recomenda-se buscar previamente orientações técnicas
para tanto, especialmente da área contábil, se for necessário.

10.8 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Técnica, consistirá em:

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em dispositivo
editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Frisando-se que as exigências devem restringir-se a
alguns itens específicos do edital e devem ser justificadas no processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da Lei
nº 8.666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros mínimos
objetivos (quantitativo, prazo, etc.) assim como é importante salientar a impossibilidade de se fixar parâmetro
mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode ser exigido quantitativo superior a 50% do item
licitado.

10.8.1 As empresas, relativamente ao(s) item(ns).... (ou para todos os itens), deverão comprovar,

ainda, a qualificação técnica, por meio de:
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10.8.1.1 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional .........(escrever por
extenso, se for o caso), em plena validade;

Nota explicativa: Tal exigência só deve ser formulada quando, por determinação legal, o exercício de
determinada atividade afeta ao objeto contratual esteja sujeita à fiscalização da entidade profissional
competente, a ser indicada expressamente no edital.

Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade ao correspondente
conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou inscrição, para fim de habilitação, torna-se
inaplicável.

Nessas situações, o referido subitem deve ser excluído.

Jurisprudência atinente ao registro no Conselho Regional de Administração – CRA:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE.

1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à atividade-fim, a
teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas de segurança e vigilância não se
sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração.

2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame à apresentação de
certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA.

3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão inseridas as executadas
pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza e conservação não estão sujeitas à inscrição
no CRA, pois na atividade básica não exige a presença de profissionais de Administração.” (Processo nº
200131000002295, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Órgão Julgador: Quinta Turma, Rel.
Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ 18/6/2004 – página 30.)

“Segundo o contra recurso apresentado pela empresa [...], e cujas razões foram assimiladas pela Comissão de
Licitação, o atestado para ter validade deveria ter sido registrado no Conselho Regional de Administração do
Estado de [...].

Ora, já demonstramos (vide fls. 9/12 - vol. principal) que a Jurisprudência firmou entendimento de que é a
atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o Conselho Profissional que tem
competência para a Fiscalização (STJ, Resp nº 488.441/RS). Ademais, as empresas prestadoras de serviços de
limpeza, conservação e prestação de serviços de vigilância desarmada não se inserem dentre as hipóteses da lei
regulamentadora da profissão de administrador (TRF 4ª Região, Remessa Ex-Offício nº 12.923/SC).” Acórdão nº
2211/2010 Plenário, TCU

“9.4.17. em atenção ao princípio da legalidade, abstenha-se de exigir, no caso de contratação de serviços de
informática, o registro de licitantes ou profissionais ou os atestados no Conselho Regional de Administração ou
em qualquer outro conselho, uma vez que as atividades de tecnologia da informação não são regulamentadas
por lei;” Acórdão nº 1724/2010 Plenário, TCU.
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Nota explicativa: O TCU possui firme jurisprudência quanto a tal interpretação abrangente do “quadro
permanente” do licitante, que não deve ser restrito ao vínculo empregatício ou societário, admitindo-se também
o vínculo por meio de contrato de prestação de serviços (Acórdãos n° 170/2007, n° 141/2008, n° 1.905/2009, n°
2.828/2009, n° 73/2010, n° 1.733/2010, n° 2.583/2010, n° 600/2011, n° 1.898/2011 e n° 2.299/2011, todos do
Plenário).

Ademais, a jurisprudência do TCU também se posiciona no sentido de que não é razoável exigir a comprovação
do vínculo permanente entre empresa e responsável técnico no momento de apresentação da proposta, por
restringir a ampla competitividade ao impor ônus antecipado aos licitantes (por exemplo, Acórdãos n°
2.471/2007, n° 1.265/2009, n° 1.282/2010, n° 1.028/2011 e n° 2.353/2011, todos do Plenário).

Vejamos, a propósito, a irregularidade apontada no Acórdão n° 2.607/2011, também do Plenário:

“9.1.2. ausência de previsão, no edital da Concorrência (...), da possibilidade de comprovação da capacidade
técnica do responsável pela obra por meio de contrato regido pelo Direito Civil ou declaração de que o
profissional integraria o quadro da licitante como responsável técnico, se a empresa viesse a ser contratada, em
desconformidade com os Acórdãos/TCU 2297/2005 e 291/2007, ambos do Plenário;”

Assim, além da tradicional extensão da interpretação do “quadro permanente”, também se deve admitir que o
vínculo seja comprovado mediante tal declaração de disponibilidade futura.

No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Nota explicativa 2: Nos serviços em que seja necessário exigir alguma qualificação profissional específica, será
possível, justificadamente, exigir a capacitação técnico-profissional, nos termos do art. 30, §1º, I da Lei n.
8.666/93 (como é feito nos serviços de engenharia, por exemplo). Nessa hipótese, os profissionais devem ser
arrolados, bem como a experiência anterior a ser comprovada por cada um – a qual se limita às parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo, a serem expressamente indicadas no edital (art. 30, § 2°, da Lei
n° 8.666/93). Alertamos que o art. 30, § 1°, I, da Lei n° 8.666/93 veda, para a capacidade técnico-profissional, as
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. O § 5° do mesmo artigo também veda genericamente a
exigência de comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo, época ou locais específicos.
Portanto, nesse caso, recomenda-se a inclusão da seguinte redação:

*.*. Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade profissional XXXX, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:

i. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

ii. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

etc.
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*.*.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data prevista
para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de
vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

*.*.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme Acórdãos
TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

10.8.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior
a três anos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.

10.8.2.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

10.8.2.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de
2017.

10.8.2.3 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três
anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.8.2.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço,
a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois
essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a
uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.8.2.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

Nota explicativa: A IN SEGES/MP n. 5, de 2017 exige a comprovação de experiência mínima de 3 anos (alínea
“b” do item 10.6 do Anexo VII-A).
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A regra da comprovação da aptidão pelo período de três anos poderá ser diminuída ou suprimida, tendo em
vista a permissão normativa do item 12 do anexo VII-A da IN SLTI/MP nº 05, de 2017, em relação aos requisitos
de qualificação técnica.

A supressão ou diminuição deverá ser justificada, na medida em que gera maiores riscos para a Administração e
não deve ser adotada em qualquer licitação.

Justificadamente, a depender da especificidade do objeto a ser licitado, os requisitos de qualificação técnica e
econômico-financeira, constantes deste Anexo VII-A, poderão ser adaptados, suprimidos ou acrescidos de outros
considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993,
nos termos do item 12 do Anexo VII da IN SEGES/MP nº 5/2017.

10.8.3 Declaração de que instalará escritório na cidade de XXXX, ou em um raio máximo de até
XXXX km da cidade de XXXX (adequada ao item para o qual apresentar proposta) a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em
cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017, conforme
modelo do Anexo ____ deste Edital. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no
local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.

Nota explicativa: Tal exigência poderá ser feita pela autoridade, nos termos item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN
SLTI/MP nº 05/2017. Nesse caso, deve ser incluído no Edital anexo com o modelo da declaração exigida. Caso
entenda que é impertinente a exigência, suprimir o item.

10.8.4 Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital.

10.8.5 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.

10.8.4.1 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras
com a contratante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação”. Lembramos que tal documento só deve ser exigido para a habilitação do licitante caso a vistoria seja
definida pelo órgão, no Termo de Referência, como obrigatória, assim como deverá ser apresentada justificativa,
conforme item 3.3 do Anexo VI-A da IN n°01/2018-SEPLAG.
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Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos
do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Por isso, a Comissão Permanente faz a sugestão de disposição no edital que permite ao licitante emitir
declaração, mesmo quando a unidade requisitante exija a vistoria. Isso evita que exigências de vistoria sem o
embasamento técnico adequado sejam motivo de frustração do certame.

Caso a unidade requisitante efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes,
recomenda-se então que substitua esse trecho final da disposição (ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho...), por um resumo da justificativa técnica de tal
exigência (uma vez que, na presente licitação,…), fazendo referência ao documento do processo que a contém.

Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que sejam adotadas
as providências acima (existência de justificativa técnica, cuja motivação seja mencionada de forma resumida
no edital).Nesse caso, não se deve indicar uma data e horário específico, mas sim conceder um prazo razoável
para todos os interessados.

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participação
no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se
ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior
isonomia entre os licitantes..

10.8.5 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

10.8.5.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

10.8.5.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

10.8.5.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;

10.8.5.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

10.8.5.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e

10.8.5.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
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presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões
seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação;

10.8.5.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo
de ..............., após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do fac-
símile (XX) XXXX-XXXX ou do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.

Ou

10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser protocolizados
em envelope separado, juntamente com a proposta.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.9 de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial).

10.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.91 quando a modalidade de contratação utilizada for Pregão
Eletrônico.

10.9.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.9.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

10.9.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

10.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
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10.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

10.11 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.12 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.13 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Ou

10.13. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma, podendo definir que será
publicado a data de retorno no Órgão Oficial.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.13 de acordo com a forma Eletrônica ou Presencial de Pregão
utilizada.

10.14 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.15 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.16 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

Nota explicativa: O subitem 10.16 só se aplica nas licitações por itens, e desde que o edital exija comprovação
de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de qualificação econômico-financeira, ou comprovação de
aptidão, para fins de qualificação técnica.

Na licitação por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-financeira e técnica)
devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada item. Não se pode exigir do licitante
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que concorre em apenas um item requisitos de qualificação econômico-financeira ou técnica correspondentes ao
objeto da licitação como um todo.

Todavia, quando o licitante concorre em mais de um item, compromete-se a executar concomitantemente as
diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, os requisitos de habilitação devem ser
cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens que o licitante efetivamente venceu, e não apenas
concorreu.

10.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de ...... (.......)

horas/dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo

licitante ou seu representante legal.

11.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor,

em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

11.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de

pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nota explicativa: Compete à área responsável pela elaboração do edital definir os dados que devem constar na

proposta final do licitante declarado vencedor, portanto este item deve ser adequado a cada caso concreto.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes

últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob

pena de desclassificação.

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

12 DOS RECURSOS

12.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo .... (......)

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.1.1. A data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interesse na interposição de
recurso serão informados pelo (a) pregoeiro (a) via chat após o término da disputa de lances e
declaração do vencedor do lote.

Ou

12.1.1 Na data estipulada para divulgação do resultado de habilitação da(s) empresa(s) far-se-á
necessária a presença de representante devidamente credenciado das licitantes quais desejem
interpor recurso.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica ou
Presencial)

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
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12.1.3 A intenção de interpor recurso e a síntese das razões do recorrente deverão obrigatoriamente
ser registradas no chat.

Ou

12.1.3 A intenção e a motivação do recurso devem, obrigatoriamente, ser registradas na Ata da
sessão, sendo que o não cumprimento deste importará a decadência de interpor recursos.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.3 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica ou
Presencial)

12.1.4 A falta de manifestação e motivação no prazo concedido importará a decadência do direito de
recurso.

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as

condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença
dos pressupostos recursais: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

12.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

12.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante.

12.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
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13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de

acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no

sistema de Pregão Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

atualizados.

Ou

13.2.1 A convocação se dará por meio de e-mail, publicação no Órgão Oficial ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados informados na
proposta e documentação do licitante, sendo responsabilidade deste, manter seus dados cadastrais
atualizados.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos

apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

homologará o procedimento licitatório.
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15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

15.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo

de Referência.

16. DO TERMO DE CONTRATO

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato

ou emitido instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital.

16.1.1 A convocação dar-se-á mediante notificação publicada no Órgão Oficial do Município e

encaminhada ao endereço de correio eletrônico informado pelo licitante em sua proposta de preços,

facultando-se ainda a utilização de outros meios, a critério do Município de Cascavel.

Nota explicativa: De acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente à modalidade
pregão, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais). Assim, não havendo termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis,
como carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais deve constar
expressamente a vinculação à proposta e aos termos do edital de licitação. A redação do presente tópico procura
abarcar ambas as hipóteses.

16.2 O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de

Empenho/Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do Termo

de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de ......

(.....) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2 Na hipótese de envio do Contrato por correspondência a contagem do prazo terá como marco

inicial a entrega do instrumento ao destinatário.
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16.2.3 Informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações/Contratos, no endereço indicado no

preâmbulo deste edital, ou por meio de mensagem ao endereço de correio eletrônico

xxxxxx@cascavel.pr.gov.br. Telefone: (45) xxxxxxx.

16.2.4 O prazo previsto no subitem 16.2.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

Nota Explicativa: É importante que a Administração certifique-se de que o Termo de Contrato, devolvido
assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.

16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica

no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida

as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78

da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma

Lei.

16.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável conforme previsão no

instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público.

16.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou no prazo para aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceitação do instrumento, poderá ser convocado outro

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da

proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

Nota explicativa: Nesse momento, deve haver a checagem da manutenção de todas as condições de habilitação.
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17. DO REAJUSTAMENTO

17.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a

este Edital.

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a

este Edital.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a

este Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a

este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 apresentar documentação falsa;

21.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5 não mantiver a proposta;

21.1.6 cometer fraude fiscal;

21.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
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Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da
empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível.

21.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

21.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

21.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 21.1
deste Edital.

21.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

21.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

21.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.



21 de dezembro de 2019   -   Página 51 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________

Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial: Serviços Continuados SEM Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

Elaboração: Setembro/2019

Página 50 de 78

21.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

21.7 A graduação das sanções relativa aos Índices de Medição de Resultados (IMR) será baseada na
pontuação obtida, mediante o ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO estabelecido no Anexo IV-B da IN
n°01/2018-SEPLAG.

Nota Explicativa: Caso a unidade requisitante resolva adotar um IMR substituto, deverá ser alterada a redação
do subitem 21.7 para que se proceda a adequação das multas ao modelo utilizado e caso não seja adotado
nenhum IMR deve suprimir esse subitem.

21.8 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.

21.9 Todos os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

21.10.1 A rescisão contratual poderá ser:

21.10.1.1 Determinada por Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93.

21.10.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
pelo CONTRATANTE, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência do
CONTRATANTE.

21.10.1.3 Judicial, nos termos da legislação.

21.10.2 Nos casos do subitem 22.11.1, a rescisão deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.11 Constituem motivos para rescisão do Contrato, os previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

21.12 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido,
com direito a:

21.12.1 Devolução de garantia.

21.12.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
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21.13 A rescisão de que trata o inciso do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80, inciso I a IV,
ambos da Lei nº 8.666/93.

21.14 Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CONTRATANTE contratar com as
licitantes classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.

21.15 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando se tratar de
recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

21.16 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às demais
licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.

21.17 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93, os
profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.

21.18 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, a juízo da Administração.

21.19 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.

21.20 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-
fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

21.21 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar este Edital.

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou

por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................
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Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos, especialmente o referente
à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata. Sempre que
indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da impugnação.

22.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Ou

23.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 23.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica ou
Presencial)

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo

Pregoeiro.

23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de

Brasília – DF.

23.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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23.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Ou

23.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o transcorrer

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em razão de não

observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

23.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

23.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,

a finalidade e a segurança da contratação.

23.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução

ou do resultado do processo licitatório.

23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse

público.

23.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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23.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá ser lido

e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............ horas, mesmo

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos

interessados.

23.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;

23.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;

23.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e de

inexistência de fatos impeditivos;

23.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;

23.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

23.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;

23.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;

23.14.8 - ANEXO VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços;

Nota explicativa: Considerando que “Os editais deverão informar o valor total/global ou estimado das tarifas
bancárias, de modo que tal parcela possa constar da planilha apresentada pelos proponentes” recomenda-se que
os valores dos encargos bancários sejam indicados na Planilha de Custos e Formação de Preços.

23.14.9 - ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado

ANEXO IX - A - Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço;

ANEXO IX - B - Formulário de Formação do Valor para Emissão de Nota Fiscal;

Nota explicativa: Lembrando que se for utilizado o IMR substituto ao apresentado na IN n°01/2018-SEPLAG os
modelos do anexo devem ser adequados ao modelo substituto.

23.14.10 - ANEXO X– Modelo de Termo de Vistoria ou Renúncia;

23.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....
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Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Termo de Referência

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de

Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa ______________, inscrita

no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019, instaurado pelo Município de Cascavel,

podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta escrita apresentada quando convocado (a),

negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à
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recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à

perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e
do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988;
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b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico ___/20__, e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa condição.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à ____________,
cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º _____________,
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com a
proposta de preços.
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ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante legal,
o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º
_____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e
preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação para habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º
_____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua ________________________ n.º
______, Bairro ________________________, na cidade de _________________________ no
estado____________________ CEP _____________________________
email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA
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INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__

Data/Hora de Abertura:

Objeto:

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Fornecedor:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Email: Telefone:

ITENS DA PROPOSTA FORNECEDOR

ITEM OBJETO UND. QTDE --- ---
VLR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL:

OBSERVAÇÕES:
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Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa (constando
no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.

________________________________
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ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Termo de Contrato, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade
e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais instrumentos da
licitação, para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

Trata-se de modelo de contrato e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa N°01/2018-SEPLAG o referido
modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada justificativa, nos termos do
art. 35, parágrafo único. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de contrato poderão ser
encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE TERMO DE CONTRATO - SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO, POR

INTERMÉDIO DO (A) ......................................................... E

A EMPRESA .............................................................

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA a empresa ____________,
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Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, sediada à _________, n.º
______, Bairro ________, Cidade/UF __________, CEP _________, neste ato representada pelo (a) Sr (a).
__________, de nacionalidade _________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _______, residente à ______, n.º ____, Bairro _______, Cidade/UF__________, CEP _______,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão _____nº ........../20...., mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de.........................., sem
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM (SERVIÇO) LOCAL DE
EXECUÇÃO

QUANTIDADE HORÁRIO/

PERÍODO

CARGA
HORÁRIA

VALORES

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, aplicável na hipótese em que a licitação tenha sido
dividida em itens ou grupos, devendo compatibilizar-se com as especificações dos serviços estabelecidas no
Termo de Referência e reproduzir o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
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seja observado o disposto no Anexo X da IN N°01/2018-SEPLAG, atentando, em especial, para o
cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Nota Explicativa: No modelo de Edital há campo específico para que a unidade licitante indique o prazo inicial de
vigência contratual (como por exemplo o prazo inicial de 12 meses), devendo estar de acordo com o acima.

Acaso se trate de contrato em que haja previsão de possibilidade de prorrogação contratual, o trecho em
vermelho deve ser utilizado.

A vigência do Termo de Contrato de prestação de serviços contínuos pode ultrapassar o exercício financeiro,
como no exemplo a seguir, totalizando 60 (sessenta) meses, no entanto, a contagem dos prazos contratuais
fixados em meses ou anos deve ser de data a data, conforme art. 132, §3°do CC c/c art. 54 da Lei n. 8.666/93. A
prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo, devendo ser adotada a
minuta padronizada aprovada pela Resolução n°04/2019-PGM. Ademais, no caso de prorrogação da vigência
devem ser observadas as regras previstas no Anexo III da IN N°01/2018-SEPLAG.

Cabe mencionar, ainda, que considerando que a legislação não determina expressamente que os contratos de
prestação de serviços continuados deve ter prazo inicial de vigência de 12 meses, levando em conta os aspectos
mencionados nos parágrafos anteriores, entendo que não se deva fixar uma orientação geral de que a
administração deve ou não fazer contratos para prestação de serviços continuados com prazo de 12, 24 ou 60
meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em conta as características específicas
daquela contratação. Cabe à administração justificar no procedimento administrativo o porquê da escolha de um
ou outro prazo, levando-se em conta os aspectos aqui discutidos e outros porventura pertinentes para aquele
tipo de serviço".

Necessário também atentar para a Orientação Normativa nº 05/2019-PGM, segundo a qual: “Nos contratos de
prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é
de até 12 meses; b)excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em
que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo
para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado
originariamente.”
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Dessa forma, é necessário que se proceda uma avaliação de cada caso concreto, tendo em conta as
características específicas daquela contratação, a fim de justificar no procedimento administrativo o porquê da
escolha de um ou outro prazo, levando-se em conta os aspectos pertinentes para cada tipo de serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).

Nota Explicativa. O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período inicial de vigência
estabelecido.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos serviços é
variável, cabe inserir o subitem 3.3 acima.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Funcional
Programática: -----------------------

Órgão: -----------------------

Unidade: -----------------------

Ação: -----------------------

Vínculo: -----------------------

Subelemento: -----------------------
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4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referência e no Anexo X da IN N°01/2018-SEPLAG.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em
sentido estrito) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência, anexo do Edital.

Nota Explicativa: Conforme o item 3.1, “a”, do ANEXO VI-F, da IN N°01/2018-SEPLAG, a comprovação da
prestação da garantia será feita pela contratada após a assinatura do Termo de Contrato, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, e não como condição para a
assinatura do instrumento.

CLÁUSULA OITAVA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sanções administrativas são aquelas relacionadas no item 21 do Edital.

10.2. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da
autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e
ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições
sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e
escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.
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11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das
verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 65 a 67 da
IN N°01/2018-SEPLAG).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para
reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria;
e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no
prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à
Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais
créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO IX da IN N°01/2018-SEPLAG.
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13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

14.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;

14.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;

14.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;

14.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

14.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

14.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

14.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese de
o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processo originários da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saude do Paraná. .
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, IN n°01/2018-SEPLAG e demais normas aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Nota explicativa: No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A Administração Pública pode
invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condição de destinatária final de bens e serviços, quando suas
prerrogativas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garantir a
proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de
novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços. Isso
porque ao definir, em seu art. 2º, ‘consumidor’ como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a
Administração Pública se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda
de acordo com o citado relatório, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e
ToshioMukai. Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o Acórdão 1.729/2008-
TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira Câmara, de
relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000, ambas do
Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente”.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. É eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________

Representante legal da CONTRATANTE

_________________________

Representantelegal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da CONTRATADA e
de 2 testemunhas para atender o disposto no art. 784 do CPC que considera título executivo extrajudicial o
documento particular assinado por duas testemunhas.

Nota Explicativa:Observar que o contrato e seus aditivos somente terão eficácia após a publicação de seu
resumo na imprensa oficial, nos termos do ANEXO VI-G, item 4, da IN N°01/2018-SEPLAG
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ANEXO VIII

PLANILHA/TABELA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota explicativa 1. Deverá ser utilizado o mesmo modelo de planilha/tabela adotado pela unidade requisitante
para a formação do preço.
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ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante
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ANEXO IX - A

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante
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ANEXO IX - B

FORMULÁRIO DO VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante.
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ

nº ..................................................................................................................................

Endereço: ........................................................................................................... ....................

Fone:...........................................................Fax: ........................................................ E-

mail: ....................................................................................................................

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital

de Licitação nº _____/20___, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem

como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta

comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou

consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatório, em nome da empresa que represento.

Cascavel, ...... de .................. de 20__.

Visto do representante legal ou procurador da empresa: ............................................

Carteira de Identidade: ................................................. Órgão Expedidor: .............................. (Obs. Enviar

preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso)
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados de acordo
com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que
sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Trata-se de modelo de edital e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa nº01/2018-SEPLAG, o referido
modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada justificativa, nos termos
do art. 35, parágrafo único da referida IN. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de
edital poderão ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao examinar
os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após aprovação da consultoria
jurídica, deverá excluir a nota.

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas
com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:

- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em verde. Se for
permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.

- Se não for exigida a subcontratação de ME e EPP, exclua todas as disposições destacadas em cinza. Se for
exigida subcontratação de ME e EPP, mantenha tais previsões.

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE EDITAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...

Ou

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...

(Processo Administrativo n.°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO OU
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO (por item, lote/grupo), sob forma de
execução indireta, no regime de empreitada por (preço unitário/global/integral), a qual terá por objeto a
contratação de (descrever o objeto conforme definido no termo de Referência). Esta licitação será processada
com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso
XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações, da Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei
Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, e dos Decretos Municipais n.º 6.727/2006, 9.032/2009,
11.445/2013, 14.405/2018 e 14.414/2018, das normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual fazem
parte integrante, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
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junho de 1993, na Instrução Normativa n°01/2018 - SEPLAG e na legislação específica aplicável ao objeto
licitado.

Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial

IMPORTANTE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme indicado abaixo,
na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à Rua Paraná, n.º 5000,
Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-011.

Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS: Dia __/__/2019, a partir das __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE
DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das
propostas pelo Pregoeiro.

Ou

PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA DOS
ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a), a qual será realizada depois de protocolados os
envelopes e realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a forma de contratação utilizada (Pregão
Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):

(Informar o n°da licitação) Decreto Municipal n.o xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx

Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao
edital para que o licitante possa acessar todas as informações necessárias a sua participação no certame.
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1 . DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a contratação de serviços
de ...................................................., condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do
Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no
Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.

O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela
representa uma licitação isolada ou em separado.

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto
no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis
no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o
parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.

A IN n°01/2018-SEPLAG afirma, no item 3.8 do Anexo II – Diretrizes para Elaboração dos Estudos Preliminares,
que “o parcelamento da solução é regra, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for
divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala”.
Segundo o mesmo dispositivo, o objeto poderá ser parcelado caso se assegure, concomitantemente, que: 1) a
divisão é técnica e economicamente viável; 2) não haverá perda de economia de escala; e 3) haverá melhor
aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
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A unidade requisitante, no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de
execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.

Nota Explicativa 2: O item 1.4 trata do critério de julgamento da licitação.

No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).

1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)
orçamentária (s):

Funcional Programática:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal
exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas
o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular.
E nesse ponto, não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela
esteja em conformidade com a lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 2.7 deste Edital;

2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio,
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que
envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente modelo de minuta foi
elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.

Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua
opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo. Em todo caso, a
Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de empresas em consórcio,
sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à competitividade do certame .

Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração deverá
adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.4.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa nº 01/2018-
SEPLAG);

2.3.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a
7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social,
mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

2.4.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa nº
01/2017 - SEPLAG.

OU

2.4.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

2.4.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto
no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 2.4.9, se não for possível a participação de cooperativas. Caso contrário,
utilizar os subitens 2.4.9 e 2.4.9.1.

Oportuno destacar que a proibição da participação de sociedades cooperativas na contratação de serviços
continuados com disponibilização de mão de obra é a regra, devendo o órgão licitante analisar com cautela as
características do serviço, especialmente quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os
serviços, para verificar se, no caso concreto, as tarefas são passíveis de execução com autonomia pelos
cooperados, sem relação de subordinação e habitualidade, seja entre a sociedade cooperativa e os cooperados,
seja entre estes e a Administração, nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG. No
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caso de possibilidade de participação de cooperativas observar os requisitos de habilitação previstos no item
10.5 do Anexo VI-A da IN n°01/2018-SEPLAG.

Lembramos que, caso seja permita a participação de sociedades cooperativas, as demais disposições do Edital
deverão ser adaptadas a esta nova condição.

2.5 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.

2.6 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em virtude de
condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de 02 de junho de
1992.

2.7 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta
licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão
financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.

2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá fornecer e/ou
executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.

2.9 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua
natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência
à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e
seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos), indicada no subitem seguinte;

2.10 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se recomenda
que seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a ordem de adjudicação
que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor proposta para itens que não possam
ser executados pela mesma empresa (por força da necessária segregação de funções). Por isso, cabe ao gestor
analisar a natureza do serviço e examiná-la com base no artigo 31 da IN° 01/2018 e item 3.2 do Anexo VI-A.

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)

3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
31.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.
3.1.2 Abrir as propostas de preços.
3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.
3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as propostas de
menores preços.
3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.
3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em
primeiro lugar.
3.1.7 Declaração do vencedor.
3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.
3.1.9 Elaboração de ata da sessão.
3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando à homologação e a contratação.
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3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.

4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital,
fechados e indevassáveis, da seguinte forma:

4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços que atenda
aos requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face
externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os documentos
indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie representante, a
proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios conforme
modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal fim, distinto daqueles de Proposta e de
Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á ao (à)
Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido de documento
de identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação.

5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
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direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.

5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá estar
munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de
Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público ou particular com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. A Carta de
Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou
5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou
a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em
geral) ou

5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos
documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou
5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente (para
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do
Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações
ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.3.3 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao Edital),
conforme art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou fotocópias
autenticadas.

5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.

5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de proposta de preços e de habilitação.

5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.

5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser suprida
mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante presente
tenha poderes para tal.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja utilizado
este item corrigir a numeração dos itens abaixo.

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA
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6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos participantes via
“chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br,
que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx horas
(Horário de Brasília) através dos canais informados no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO MÁXIMO
UNIT. (R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao critério
de julgamento já estabelecido no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.
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Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.14.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 64, §2° da IN
n°01/2018-SEPLAG.

6.15 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.16 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.17 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.
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6.19 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em
lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, sendo requisitos desta:
6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.
6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.

6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.1.

6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.
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6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.9 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data prevista para
abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.

6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação documental de seu
enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo em Anexo), a qual deverá
ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope Proposta Comercial.

6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme
permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal mediante
preenchimento de próprio punho de declaração.

6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em apoio ao
pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes poderá ser
efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver cadastrado na data e horário
estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo pregoeiro, após seu credenciamento.

6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser impressa e
entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se necessário, pois na impressão
da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão
utilizados na abertura da licitação para importação da proposta digitada pelo licitante.

6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances com
observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela.
6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso
de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇOMÁXIMO
UNIT. (R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao critério
de julgamento já estabelecido no edital.

6.17 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
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exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.18 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.19 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.19.1 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 64, §2° da IN
n°01/2018-SEPLAG.

6.20 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.21 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.22 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.22.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO

7.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à xxxxxxxxxx,
provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei
n.º 10.520/2002.

Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.
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8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação das
propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação das propostas
de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade ao objeto
licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o Termo de
Referência.

8.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

8.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

8.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

8.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
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8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, toda vez
que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema informará “Dou-lhe
uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe duas” e, por fim, “Fechado”,
com intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja envio de lance neste intervalo de tempo
o sistema reiniciará a contagem. A negociação será encerrada somente quando ninguém mais ofertar
lances nos minutos finais.

8.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na sala de
negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de prorrogação
automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.

Nota explicativa: A redação dos itens 8.14 e 8.15 devem ser adequadas as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração.

8.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor preço.

8.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca
da aceitação da proposta ou lance de menor valor.

8.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

8.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

8.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.

8.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

8.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
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8.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

8.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

8.29.2 prestados por empresas brasileiras;

8.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

8.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

OU

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e
recomendações o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que com
representante presente à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.

8.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará que
não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas com a proposta
enviada por escrito.
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8.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.

8.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

8.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos itens 8.4
e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como
o que dispõe o Termo de Referência.

8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

8.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

8.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de
“Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o
licitante visando obter reduções adicionais de preços.
8.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.
8.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto
ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
8.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou cujos preços unitários
e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.
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8.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes;
8.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

8.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.

8.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

8.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

8.23.2 prestados por empresas brasileiras;

8.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
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8.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a contraproposta
ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA FINAL

Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal,
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado e também o Portal
de Informações para todos - Seção despesas - Credor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro deverá
indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuízo das penalidades incidentes.

9.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VI-A da IN
N°01/2018-SEPLAG, que:

9.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;
9.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
9.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.2.3.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços ou menor lance que:

9.2.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.



21 de dezembro de 2019   -   Página 100 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

___________________________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial Para Registro de Preços : Serviços Continuados SEM Dedicação Exclusiva de Mão de Obra
Elaboração: Outubro/2019

Página 20 de 52

9.2.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

9.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da Lei nº
8.666/1993 a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VI-A da IN n°001/2018-SEPLAG, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação
da proposta.
Ou
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da documentação complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.6 deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso a Administração deverá fixar tempo mínimo
razoável para eventual apresentação do documento solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da
licitação.

9.7 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.

9.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação (se for o caso);

9.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço proposto.

9.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar
prejuízos aos demais licitantes;
9.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

Ou

9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão e informará a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

9.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10. DA HABILITAÇÃO

Nota explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos
de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a
essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade
econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula
247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos
somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente,
tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.

Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação.

10.1.1 Constatada a existência de sanção ou condição impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

10.3 A documentação relativa à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante consistirá em:
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10.3.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;
10.3.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração contratual consolidada,
devidamente registrados;
10.3.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresarial do tipo S/A): Ato constitutivo e
alterações subsequentes, devendo vir acompanhados dos documentos de eleição de seus
administradores em exercício;
10.3.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente;
10.3.5 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de Microempreendedor
Individual;
10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados Menores, de Idoneidade e de Inexistência de
Fatos Impeditivos.

10.4 A documentação relativa à comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA do licitante
consistirá em:

10.4.1 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra
equivalente na forma da lei;

10.4.2 Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

10.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

10.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011);

10.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS.

10.5. Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito de
negativas.

10.6 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na
hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de ....... (.........) horas [mínimo de duas horas], documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação da habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.
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10.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à
verificação de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.

10.6.3 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

10.6.4 A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura
das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para
apresentação de documentos de habilitação que não houverem sido entregues na sessão própria,
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de
comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.

10.6.5 Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas do tipo “não são válidas para fins
licitatórios”.

10.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971.

10.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.6.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.6.10 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº 123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas
no decorrer da execução do contrato.

10.7 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

Nota Explicativa: Reitere-se o quanto já dito, de que a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por
exemplo, somente aos itens não exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser
exigida para nenhum deles, caso em que deve ser suprimida do edital.

É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados, estabelecidos
conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa do
percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.7.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

10.7.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
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10.7.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.7.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;

10.7.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e
corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento
definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço
intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

10.7.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.

10.7.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.7.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido equivalente a xxx% (xxxxxx) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
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Nota Explicativa 1: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido constante no item 10.7.4 se insere
na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

Nota Explicativa 2: Deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do
contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do
contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. A sondagem do mercado se afigura
importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação.
Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da
contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio
líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. Caso feita a
exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta
(art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

Em casos de dúvidas quanto à fixação do patrimônio líquido da empresa ou outras inerente a qualificação
econômico financeira, deve ser consultado um profissional da área de contabilidade, o qual deverá emitir nota
técnica estabelecendo qual a melhor porcentagem a ser adotada.

10.7.5 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
10.7.6 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento.

10.7.7 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e
representante legal da empresa que serão analisados com base no balanço apresentado.

10.7.8 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente licitação,
aliado a condição de ser este um novo modelo de contratação de empresa responsável pela
prestação de serviços, devendo, portanto, a CONTRATADA apresentar solidez e boa saúde financeira
para garantir o fornecimento o serviço ao Contratante.

10.7.9 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal qual definidas no
Artigo 3º da Lei 11.638/2007, deverão estar publicados em Diário Oficial e em outro de grande
circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n.º 6404/76), essas últimas e as
companhias de capital aberto deverão apresentar ainda, relatório de auditoria independente,
cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas no Artigo 3º, da Lei
11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optante do SIMPLES ou
LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem balanço acompanhado de cópia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão competente do Registro de
Comércio (Decreto Lei 486/69).

10.7.10 A Comprovação de patrimônio líquido do valor estimado da contratação, se dará por meio
da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta.
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Nota Explicativa: Em relação à documentação complementar de qualificação econômico-financeira, contém
exigências embasadas na IN nº 01/2018-SEPLAG. Deve-se observar que o item 12 do Anexo VI-A da IN nº
01/2018 - SEPLAG autoriza que os requisitos de qualificação econômico-financeira sejam adaptados, suprimidos
ou acrescidos de outros considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31
da Lei nº 8.666, de 1993.
O Pregoeiro ou a equipe de apoio devem saber operacionalizar as novas exigências, com condições de
compreender e julgar os documentos apresentados. Recomenda-se buscar previamente orientações técnicas
para tanto, especialmente da área contábil, se for necessário.

10.8 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Técnica, consistirá em:

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em dispositivo
editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Frisando-se que as exigências devem restringir-se
a alguns itens específicos do edital e devem ser justificadas no processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros
mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.) assim como é importante salientar a impossibilidade de se fixar
parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode ser exigido quantitativo superior a
50% do item licitado.

10.8.1 As empresas, relativamente ao(s) item(ns).... (ou para todos os itens), deverão comprovar,
ainda, a qualificação técnica, por meio de:

10.8.1.1 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional .........(escrever por
extenso, se for o caso), em plena validade;

Nota explicativa: Tal exigência só deve ser formulada quando, por determinação legal, o exercício de
determinada atividade afeta ao objeto contratual esteja sujeita à fiscalização da entidade profissional
competente, a ser indicada expressamente no edital.

Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade ao correspondente
conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou inscrição, para fim de habilitação, torna-se
inaplicável.

Nessas situações, o referido subitem deve ser excluído.

Jurisprudência atinente ao registro no Conselho Regional de Administração – CRA:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE.

1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à atividade-fim, a
teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas de segurança e vigilância não se
sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração.

2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame à apresentação
de certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA.

3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão inseridas as executadas
pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza e conservação não estão sujeitas à
inscrição no CRA, pois na atividade básica não exige a presença de profissionais de Administração.” (Processo
nº 200131000002295, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Órgão Julgador: Quinta Turma, Rel.
Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ 18/6/2004 – página 30.)
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“Segundo o contra recurso apresentado pela empresa [...], e cujas razões foram assimiladas pela Comissão de
Licitação, o atestado para ter validade deveria ter sido registrado no Conselho Regional de Administração do
Estado de [...].

Ora, já demonstramos (vide fls. 9/12 - vol. principal) que a Jurisprudência firmou entendimento de que é a
atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o Conselho Profissional que tem
competência para a Fiscalização (STJ, Resp nº 488.441/RS). Ademais, as empresas prestadoras de serviços de
limpeza, conservação e prestação de serviços de vigilância desarmada não se inserem dentre as hipóteses da
lei regulamentadora da profissão de administrador (TRF 4ª Região, Remessa Ex-Offício nº 12.923/SC).” Acórdão
nº 2211/2010 Plenário, TCU

“9.4.17. em atenção ao princípio da legalidade, abstenha-se de exigir, no caso de contratação de serviços de
informática, o registro de licitantes ou profissionais ou os atestados no Conselho Regional de Administração ou
em qualquer outro conselho, uma vez que as atividades de tecnologia da informação não são regulamentadas
por lei;” Acórdão nº 1724/2010 Plenário, TCU.

Nota explicativa: O TCU possui firme jurisprudência quanto a tal interpretação abrangente do “quadro
permanente” do licitante, que não deve ser restrito ao vínculo empregatício ou societário, admitindo-se
também o vínculo por meio de contrato de prestação de serviços (Acórdãos n° 170/2007, n° 141/2008, n°
1.905/2009, n° 2.828/2009, n° 73/2010, n° 1.733/2010, n° 2.583/2010, n° 600/2011, n° 1.898/2011 e n°
2.299/2011, todos do Plenário).

Ademais, a jurisprudência do TCU também se posiciona no sentido de que não é razoável exigir a comprovação
do vínculo permanente entre empresa e responsável técnico no momento de apresentação da proposta, por
restringir a ampla competitividade ao impor ônus antecipado aos licitantes (por exemplo, Acórdãos n°
2.471/2007, n° 1.265/2009, n° 1.282/2010, n° 1.028/2011 e n° 2.353/2011, todos do Plenário).

Vejamos, a propósito, a irregularidade apontada no Acórdão n° 2.607/2011, também do Plenário:

“9.1.2. ausência de previsão, no edital da Concorrência (...), da possibilidade de comprovação da capacidade
técnica do responsável pela obra por meio de contrato regido pelo Direito Civil ou declaração de que o
profissional integraria o quadro da licitante como responsável técnico, se a empresa viesse a ser contratada,
em desconformidade com os Acórdãos/TCU 2297/2005 e 291/2007, ambos do Plenário;”

Assim, além da tradicional extensão da interpretação do “quadro permanente”, também se deve admitir que o
vínculo seja comprovado mediante tal declaração de disponibilidade futura.

No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Nota explicativa 2: Nos serviços em que seja necessário exigir alguma qualificação profissional específica, será
possível, justificadamente, exigir a capacitação técnico-profissional, nos termos do art. 30, §1º, I da Lei n.
8.666/93 (como é feito nos serviços de engenharia, por exemplo). Nessa hipótese, os profissionais devem ser
arrolados, bem como a experiência anterior a ser comprovada por cada um – a qual se limita às parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo, a serem expressamente indicadas no edital (art. 30, § 2°, da Lei
n° 8.666/93). Alertamos que o art. 30, § 1°, I, da Lei n° 8.666/93 veda, para a capacidade técnico-profissional,
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. O § 5° do mesmo artigo também veda
genericamente a exigência de comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo, época ou locais
específicos. Portanto, nesse caso, recomenda-se a inclusão da seguinte redação:
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*.*. Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade profissional XXXX, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:

i. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

ii. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

etc.

*.*.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data
prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração
de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

*.*.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme Acórdãos
TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

10.8.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não
inferior a três anos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.

10.8.2.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

10.8.2.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de
2017.

10.8.2.3 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três
anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.8.2.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço,
a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante,
pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

10.8.2.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
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foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

Nota explicativa: A IN SEGES/MP n. 5, de 2017 exige a comprovação de experiência mínima de 3 anos (alínea
“b” do item 10.6 do Anexo VII-A).

A regra da comprovação da aptidão pelo período de três anos poderá ser diminuída ou suprimida, tendo em
vista a permissão normativa do item 12 do anexo VII-A da IN SLTI/MP nº 05, de 2017, em relação aos requisitos
de qualificação técnica.

A supressão ou diminuição deverá ser justificada, na medida em que gera maiores riscos para a Administração
e não deve ser adotada em qualquer licitação.

Justificadamente, a depender da especificidade do objeto a ser licitado, os requisitos de qualificação técnica e
econômico-financeira, constantes deste Anexo VII-A, poderão ser adaptados, suprimidos ou acrescidos de
outros considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de
1993, nos termos do item 12 do Anexo VII da IN SEGES/MP nº 5/2017.

10.8.3 Declaração de que instalará escritório na cidade de XXXX, ou em um raio máximo de até
XXXX km da cidade de XXXX (adequada ao item para o qual apresentar proposta) a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em
cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017, conforme
modelo do Anexo ____ deste Edital. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no
local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.

Nota explicativa: Tal exigência poderá ser feita pela autoridade, nos termos item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN
SLTI/MP nº 05/2017. Nesse caso, deve ser incluído no Edital anexo com o modelo da declaração exigida. Caso
entenda que é impertinente a exigência, suprimir o item.

10.8.4 Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital.

10.8.5 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.

10.8.5.1 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para
execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas
ou financeiras com a contratante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação”. Lembramos que tal documento só deve ser exigido para a habilitação do licitante caso a vistoria seja
definida pelo órgão, no Termo de Referência, como obrigatória, assim como deverá ser apresentada
justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VI-A da IN n°01/2018-SEPLAG.
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Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos
do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Por isso, a Comissão Permanente faz a sugestão de disposição no edital que permite ao licitante emitir
declaração, mesmo quando a unidade requisitante exija a vistoria. Isso evita que exigências de vistoria sem o
embasamento técnico adequado sejam motivo de frustração do certame.

Caso a unidade requisitante efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes,
recomenda-se então que substitua esse trecho final da disposição (ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho...), por um resumo da justificativa técnica de tal
exigência (uma vez que, na presente licitação,…), fazendo referência ao documento do processo que a contém.

Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que sejam adotadas
as providências acima (existência de justificativa técnica, cuja motivação seja mencionada de forma resumida
no edital).Nesse caso, não se deve indicar uma data e horário específico, mas sim conceder um prazo razoável
para todos os interessados.

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participação
no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se
ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior
isonomia entre os licitantes..

10.8.6 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

10.8.6.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

10.8.6.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

10.8.6.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;

10.8.6.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

10.8.6.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e

10.8.6.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas
reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitação;
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10.8.6.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo
de ..............., após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do
fac-símile (XX) XXXX-XXXX ou do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.

Ou

10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
protocolizados em envelope separado, juntamente com a proposta.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.9 de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial).

10.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.91 quando a modalidade de contratação utilizada for
Pregão Eletrônico.

10.9.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.9.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

10.9.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

10.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.

10.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

10.11 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.12 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
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dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.13 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Ou

10.13. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma, podendo definir
que será publicado a data de retorno no Órgão Oficial.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.13 de acordo com a forma Eletrônica ou Presencial de
Pregão utilizada.

10.14 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.15 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

10.16 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

Nota explicativa: O subitem 10.16 só se aplica nas licitações por itens, e desde que o edital exija comprovação
de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de qualificação econômico-financeira, ou comprovação de
aptidão, para fins de qualificação técnica.

Na licitação por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-financeira e técnica)
devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada item. Não se pode exigir do licitante
que concorre em apenas um item requisitos de qualificação econômico-financeira ou técnica correspondentes
ao objeto da licitação como um todo.

Todavia, quando o licitante concorre em mais de um item, compromete-se a executar concomitantemente as
diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, os requisitos de habilitação devem ser
cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens que o licitante efetivamente venceu, e não apenas
concorreu.

10.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de ...... (.......)
horas/dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

11.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

11.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nota explicativa: Compete à área responsável pela elaboração do edital definir os dados que devem constar na
proposta final do licitante declarado vencedor, portanto este item deve ser adequado a cada caso concreto.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

12 DOS RECURSOS

12.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo .... (......)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

12.1.1. A data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interesse na interposição
de recurso serão informados pelo (a) pregoeiro (a) via chat após o término da disputa de lances e
declaração do vencedor do lote.

Ou



21 de dezembro de 2019   -   Página 114 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

___________________________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial Para Registro de Preços : Serviços Continuados SEM Dedicação Exclusiva de Mão de Obra
Elaboração: Outubro/2019

Página 34 de 52

12.1.1 Na data estipulada para divulgação do resultado de habilitação da(s) empresa(s) far-se-á
necessária a presença de representante devidamente credenciado das licitantes quais desejem
interpor recurso.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

12.1.3 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

12.1.4 A intenção de interpor recurso e a síntese das razões do recorrente deverão obrigatoriamente
ser registradas no chat.

Ou

12.1.4 A intenção e a motivação do recurso devem, obrigatoriamente, ser registradas na Ata da
sessão, sendo que o não cumprimento deste importará a decadência de interpor recursos.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.4 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

12.1.5 A falta de manifestação e motivação no prazo concedido importará a decadência do direito
de recurso.

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

12.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

12.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante.

12.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
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13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
sistema de Pregão Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

Ou

13.2.1 A convocação se dará por meio de e-mail, publicação no Órgão Oficial ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados informados na
proposta e documentação do licitante, sendo responsabilidade deste, manter seus dados cadastrais
atualizados.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

15.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Homologado o resultado da licitação, o(s) licitante(s) habilitado(s) será(ão) convocado(s) para assinar
a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.
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16.2 A convocação dar-se-á mediante notificação publicada no Órgão Oficial do Município e encaminhada
ao endereço de correio eletrônico informado pelo licitante em sua proposta de preços, facultando-se
ainda a utilização de outros meios, a critério do Município de Cascavel.

16.3 O convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para providenciar
a assinatura da Ata de Registro de Preços.

16.3.1 Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
Município de Cascavel.

16.3.2 Na hipótese de envio da Ata de Registro de Preços por correspondência a contagem do prazo
terá como marco inicial a entrega do instrumento ao destinatário.

16.3.3 Informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações/Contratos, no endereço indicado no
preâmbulo deste edital, ou por meio de mensagem ao endereço de correio eletrônico
compras@cascavel.pr.gov.br. Telefone: (45) 3321-2300.

16.4 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do
prazo estabelecido neste instrumento o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste edital,
podendo o Município convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, após
comprovação de compatibilidade da proposta e da habilitação.

16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, sendo
contado a partir da data de sua assinatura.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

17.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de instrumento
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme art. 62 da Lei n.º 8.666/93.

Nota explicativa: De acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente à modalidade
pregão, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais).

Assim, não havendo termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, como
carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais deve constar expressamente
a vinculação à proposta e aos termos do edital de licitação. A redação do presente tópico procura abarcar
ambas as hipóteses.

17.2 O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.

17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

17.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
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17.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.

17.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas.

17.6 Na hipótese de irregularidade fiscais, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.7 No caso de formalização do instrumento de Contrato o preço estabelecido será fixo e irreajustável,
porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCA
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro que vier a substituí-lo.

18. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

18.1 A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva comprovação do
desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da
aprovação da autoridade competente, conforme Decreto Municipal n.º 10.248/11.

18.2 Caso, no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços, haja supressão ou aumento de preços
será permitido o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme previsão legal e nos termos do Decreto
Municipal n.º 10.248/11.

18.3 Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da
Administração ou mediante solicitação da detentora da ata, desde que sejam apresentadas as devidas
justificativas fundamentadas.

18.4 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado,
mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.

18.5 Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito
Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da
ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos
seguintes documentos:

18.5.1 Planilha analítica de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos
preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa, conforme
Decreto Municipal n.º 10.248/11.

18.5.2 Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) do (s) elemento (s) formador (es) do novo preço.

18.6 Sendo procedente o requerimento da detentora, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a
partir da data de protocolo do pedido.

18.7 A detentora não poderá interromper a entrega e/ou execução do objeto da Ata de Registro de
Preços durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.
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19. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2 apresentar documentação falsa;

22.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.5 não mantiver a proposta;

22.1.6 cometer fraude fiscal;

22.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da
empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível.

22.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

22.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

22.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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22.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

22.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 22.1
deste Edital.

22.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

22.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
22.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

22.7 A graduação das sanções relativa aos Índices de Medição de Resultados (IMR) será baseada na
pontuação obtida, mediante o ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO estabelecido no Anexo IV-B da IN
n°01/2018-SEPLAG.

Nota Explicativa: Caso a unidade requisitante resolva adotar um IMR substituto, deverá ser alterada a redação
do subitem 22.7 para que se proceda a adequação das multas ao modelo utilizado e caso não seja adotado
nenhum IMR deve suprimir esse subitem.

22.8 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.
22.9 Todos os casos de cancelamento da ata serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
22.10 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando se
tratar de recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
22.11 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às demais
licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.

22.12 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93,
os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
22.13 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
22.14 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
22.15 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
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22.16 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

23.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................

Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos, especialmente o
referente à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata.
Sempre que indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da
impugnação.

23.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

23.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Ou

24.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 24.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

24.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

24.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.

24.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Ou
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24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o
transcorrer do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em razão de
não observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 24.4 e 24.5 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

24.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

24.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

24.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............ horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

24.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;

24.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;

24.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e de
inexistência de fatos impeditivos;

24.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;

24.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

24.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;

24.14.8 - ANEXO VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços;
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24.14.9 - ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
ANEXO IX - A - Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço;
ANEXO IX - B - Formulário de Formação do Valor para Emissão de Nota Fiscal;

Nota explicativa: Lembrando que se for utilizado o IMR substituto ao apresentado na IN n°01/2018-SEPLAG os
modelos do anexo devem ser adequados ao modelo substituto.

24.14.10 - ANEXO X– Modelo de Termo de Vistoria ou Renúncia;
24.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Termo de Referência

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de
Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa ______________, inscrita
no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019, instaurado pelo Município de Cascavel,
podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta escrita apresentada quando convocado (a),
negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à
recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO III
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e
do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988;

b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico ___/20__,
e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa condição.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à ____________,
cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º _____________,
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com a
proposta de preços.



21 de dezembro de 2019   -   Página 124 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

___________________________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial Para Registro de Preços : Serviços Continuados SEM Dedicação Exclusiva de Mão de Obra
Elaboração: Outubro/2019

Página 44 de 52

ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º
_____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e
preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação para habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º
_____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua ________________________ n.º
______, Bairro ________________________, na cidade de _________________________ no
estado____________________ CEP _____________________________
email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__
Data/Hora de Abertura:

Objeto:

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Fornecedor:
Endereço:

Cidade:
CNPJ:
Email: Telefone:
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ITENS DA PROPOSTA FORNECEDOR

ITEM OBJETO UND. QTDE --- ---
VLR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL:

OBSERVAÇÕES:

Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa (constando
no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.

________________________________

ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Ata de Registro de Preços, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de
oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

Trata-se de modelo de contrato e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa N°01/2018-SEPLAG o referido
modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada justificativa, nos termos
do art. 35, parágrafo único. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de contrato poderão
ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/2019

PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL N.º ___/2019

PROCESSO N.º _____/2019

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica ou presencial,
para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e
em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de ........ ,
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão
nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente
de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade de
Medida

Quantidade Valor
Unitário

1
2
3
...

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo ser adaptada de acordo com as condições e
características atinentes a natureza do serviço.

2.1 As quantidades estabelecidas são meramente são estimativas, não obrigando o Município à
contratação total.

2.2 O Município poderá, por meio do Departamento de Gestão de Compras e Administração, contratar o
objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento da detentora e obedecendo a ordem de classificação das respectivas
propostas.
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2.3 Os preços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para
pagamento em até 15 (quinze) dias, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora,
devidamente atestada.

2.4 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA
3.1 O Gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de ________. O (s)
responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços e pelo
atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) será (ão) _______, matrícula n.º ____, devendo cumprir as disposições
contidas nos Decretos Municipais n.º 11.445/13 e 14.405/18.

3.2 Caberá à Secretaria responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços, por intermédio do
Fiscal, providenciar a publicação trimestral dos preços registrados, para orientação da Administração
Municipal, além de encaminhar cópia da publicação ao Departamento de Gestão de Compras e
Administração para que seja anexada ao respectivo processo.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

OU

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DA ATA
5.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de __ (____) meses, sendo contado a partir
da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - REVISÃO E CANCELAMENTEO DA ATA
6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
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6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.

Nota explicativa: Suprimir o item 6.4.1 quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão administrador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7 O registro do fornecedor será cancelado nos seguintes casos:

6.7.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.7.2 não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;

6.7.3 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo;

6.7.4 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;

6.7.5 em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

6.7.6 por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.7.7 por razão de interesse público; ou

6.7.8 a pedido do fornecedor.

6.8 Nas hipóteses previstas no subitem 6.7 a comunicação do cancelamento de preço registrado será
publicada no Órgão Oficial do Município, juntando-se o comprovante ao processo que deu origem ao
registro.

6.9 A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro de preços através de requerimento a
ser protocolado na Prefeitura Municipal de Cascavel, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 17h.
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6.9.1 Caso não se verifique fundamentação em sua solicitação a detentora sujeitar-se-á às sanções
administrativas previstas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, conforme o caso, bem como aquelas
dispostas no respectivo instrumento convocatório.

6.10 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com classificação
imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para efetuar o fornecimento, nos termos
de sua proposta.

6.11 Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

6.12 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita
através do Órgão Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Termo de Referência e no Edital.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

8.2 A detentora da ata de registro de preços fica obrigada, durante a validade do registro de preços, a
aceitar os acréscimos de quantidade que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial da proposta.

CLÁUSULA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
9.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

9.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;

9.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;

9.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;
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9.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

9.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

9.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

9.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processos originários da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Além do que consta desta Ata deve também ser considerado, para efeitos legais e jurídicos, o
contido no Edital do Certame Licitatório e seus Anexos.

10.2 Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas /ou
conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que
possam ser.

10.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, alterações posteriores e demais
normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois

de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

XXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITO DE CASCAVEL
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OU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

___________________________________
DETENTORA

ANEXO VIII
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota explicativa 1. Deverá ser utilizado o mesmo modelo de planilha adotado pela unidade requisitante para a
formação do preço.

ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - A
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - B
FORMULÁRIO DO VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante.

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ

nº ......................................................................................................................................................

Endereço: ....................................................................................... ............................................................

Fone:...........................................................Fax: ........................................................
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E-mail: ....................................................................................................................

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital

de Licitação nº _____/20___, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem

como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta

comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou

consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente

processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Cascavel, ...... de .................. de 20__.

Visto do representante legal ou procurador da empresa: ............................................

Carteira de Identidade: ................................................. Órgão Expedidor: .............................. (Obs. Enviar

preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso).
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MINUTA — TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO
CONTINUADOS

NOTAS EXPLICATIVAS (Obs. As notas explicativas são meramente orientativas.
Portanto, devem ser excluídas da minuta a ser assinada)

O presente modelo de Termo de Referência visa a subsidiar a Administração na elaboração
das diretrizes que darão ordem e forma à licitação na modalidade pregão, notadamente no
que tange ao objeto, condições da licitação e a contratação que se seguirá com o licitante
vencedor. É o documento que mais sofrerá variação de conteúdo, em vista das
peculiaridades de cada unidade requisitante e, principalmente, do objeto licitatório. Serve de
supedâneo para a Administração elaborar seu próprio Termo de Referência, consoante às
condições que lhes são próprias, por isso que não deve prender-se textualmente ao conteúdo
apresentado neste documento.

Trata-se de modelo de Termo de Referência e nos termos do art. 29 da Instrução Normativa
n°01/2018-SEPLAG, o referido modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as
alterações, deve ser apresentada justificativa, nos termos do art. 29, §1º da referida IN.
Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de TR poderão ser
encaminhadas ao Departamento de Gestão de Compras e Licitação e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.

As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria
jurídica, ao examinar os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na
versão final, após aprovação da consultoria jurídica, deverá excluir a nota.

Os itens deste modelo, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados
pela unidade requisitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios
de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas
definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor
responsável pela elaboração do Termo de Referência, que deverão ser devidamente
suprimidas quando da finalização do documento.

ETAPA PRELIMINAR À ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui-se em importante etapa que antecede o termo de referência, a formalização da
demanda, a elaboração de estudo preliminar e a confecção do mapa de riscos.

O estudo técnico preliminar encontra previsão na Lei nº 8.666, de 1993:

“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) IX – Projeto Básico – conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação
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do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os
seguintes elementos (...).”

A Instrução Normativa n°01-SEPLAG, dispõe que: Art. 24. Com base no documento que
formaliza a demanda, a equipe de Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos
Preliminares, conforme as diretrizes constantes do Anexo II.

PREGÃO Nº ....../20...

(Processo Digital n.°...........)

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de..........................................................., conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de Medida

Quantidade Valor
Unitário
Máximo

Valor Global
Máximo

1
2
3
...

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa; a unidade requisitante deve
elaborá-la da forma que melhor aprouver ao certame licitatório.

1.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de______________.

1.3 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela
acima.

1.4 A presente contratação adotará como regime de execução a ...(Empreitada por Preço
Unitário/Empreitada por Preço Global/Execução por Tarefa/Empreitada Integral)

1.5 O contrato terá vigência pelo período de ____ (dias/meses), podendo ser prorrogado ,
com base no art. 57, §1°, da Lei de Licitações.

OU

1.5 A Ata de Registro de Preços terá vigência pelo período improrrogável de 12(doze)
meses.

Nota explicativa1: Indicação da possibilidade ou não de prorrogação.

A indicação da possibilidade ou não de prorrogação no TR é exigência expressa da IN
n°01/2018- SEPLAG e disposição 2.1 “a.3”, de seu anexo IV.

Nos contratos conhecidos como de escopo, em que o prazo de vigência indica a duração
estimada para a execução da obra e do serviço, acrescentado do prazo para as providências
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de recebimento, a prorrogação é algo excepcional e imprevisível, como se vê das hipóteses
restritas do §1° do artigo 57 da Lei de Licitações e Contratos.

A Ata de Registro de Preços não admite prorrogação.

Nota explicativa 2: É lícita a utilização do sistema de registro de preços para contratação de
serviços não contínuos, desde que configurada uma das hipóteses delineadas no art. 3º do
Decreto Municipal n° 10.248/2011, nas quais não se compreende a simples possibilidade de
aumento futuro da demanda pelos serviços, o que deve ser fundamentado e justificado no
Termo.

Descrição do Objeto: o objeto deve ser descrito de forma detalhada, com os três elementos
essenciais que compõem o núcleo do objeto, que é imutável: 1. declaração da natureza do
objeto; 2. quantitativos; e 3. prazo do contrato, devendo ser apresentadas todas as
especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contração, cuidando-se
para que não sejam admitidas, previstas ou incluídas condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou, ainda, impertinentes ou
irrelevantes para o específico objeto do contrato.

Valores: Especificamente em relação aos valores, resultado de ampla pesquisa de mercado,
sua indicação nos autos do processo licitatório é obrigatória. Em relação à divulgação no
edital ou anexos, independente do critério de aceitabilidade da proposta adotado, é medida
condizente com os princípios da publicidade, transparência, contraditório e isonomia (arts. 5º,
caput e LV, e 37, caput, da Constituição Federal; art. 3º, e 44, §1°, da Lei 8.666, de 1993), já
que os licitantes podem ter as propostas recusadas quando superiores aos valores máximos
ou quando incompatíveis com os valores estimados. Todavia, caso o administrador opte pela
não divulgação destes valores no edital ou anexos, deverá motivar, em razão dos princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade, dentre outros.

Pesquisa Preços: A Portaria n° 699/2017-GAB, dispõe sobre o procedimento administrativo
destinado a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de
serviços em geral, segundo a qual, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, será admitida a apresentação de justificativa da impossibilidade de realização de
no mínimo 3 (três) pesquisas válidas (art. 2º, §2º).

Descrição: Esclarecido esse ponto, a recomendação mais importante é descrever
detalhadamente o objeto a ser contratado, com todas as especificações necessárias e
suficientes para garantir a qualidade da contração. Deve-se levar em consideração as normas
técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e
segurança.

Regime de Execução: Deve-se observar que o regime de execução por preço unitário
destina-se aos serviços que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados
por unidades de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço
unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Não se exige o mesmo nível de
precisão na empreitada por preço global/integral, em razão da imprecisão inerente à própria
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natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos quantitativos,
em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não totalmente conhecidos. Assim, pode-
se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à
medida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado.

Acerca da escolha do regime de execução, orienta-se que:

a) a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos
autos do processo licitatório;

b) a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não
envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha
orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser
adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as
quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto
que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

Divisão da licitação em lotes: a Unidade requisitante poderá dividir a quantidade total de
um determinado item em diferentes lotes, quando técnica e economicamente viável, visando
maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de prestação de
serviços.

Parcelamento (divisão em Grupos(lotes) e Itens): A regra a ser observada pela
Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art.
23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).
O órgão licitante poderá dividir a pretensão contratual em itens ou em lotes (grupo de itens),
quando técnica e economicamente viável, visando maior competitividade, observada a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega.

Assim, por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.
Devendo ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza,
copeiragem, garçom, sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado
que as empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de
manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e
vídeo, informática.

A IN n°01/2018-SEPLAG prevê que os Estudos Preliminares da Licitação devem conter as
justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização
do objeto (art. 24, § 1º, VIII). Já seu Anexo II, item 3.8, consigna que o “parcelamento da
solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível,
desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia
de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não disponham
de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas”.
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Agrupamentos de Itens: Caso existente mais de um item em razão do parcelamento, a
regra deve ser que cada item seja adjudicado de forma individualizada, permitindo que
empresas distintas sejam contratadas. Excepcionalmente e de forma motivada, é possível
prever o agrupamento de itens, adotando-se a adjudicação pelo preço global do grupo.
Recomenda-se adotar a adjudicação por preço global de grupos de itens apenas se for
indispensável para a modelagem contratual desenhada nos estudos preliminares, sempre de
forma justificada.

Adjudicação por preço global de grupo de itens em Licitações pelo Sistema de
Registro de Preços: Em adição à orientação anterior, no caso de se optar, em licitações por
SRP, pelo agrupamento de itens e sua adjudicação pelo preço global do grupo, somente
deverá ser admitida, em tais casos, a contratação dos itens nas hipóteses de contratação da
totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no
certame; ou contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

Tal restrição só não se aplicaria se a área demandante justificar expressamente, se for o caso,
os motivos pelos quais seria inexequível ou inviável, dentro do modelo de execução do
contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo grupo. Essa
justificativa deve ser expressa e clara para que a área de licitações possa ajustar a ata de
registro de preços em conformidade com a situação.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico
específico dos Estudos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência.

Nota Explicativa1: O art. 20 da Instrução Normativa nº 01/2018-SEPLAG prevê a fase de
planejamento da contratação que possui as seguintes etapas: Estudos Preliminares,
Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência. Assim, na elaboração do Termo de
Referência deve ser observado o disposto no art. 28 e anexo IV da IN nº 01/2018-SEPLAG,
cuja disposição 2.2, intitulada “Fundamentação da Contratação”, determina na sua letra “a”
que os Estudos Preliminares sejam anexos do TR. São os Estudos Preliminares, portanto,
que conterão o material e a explicação da justificativa da contratação.

A justificativa da contratação também deve vir dos estudos preliminares (que deverão ser
anexo do TR, quando for possível a sua divulgação. Quando não permitida – Lei n° 12.527,
de 2011 – deverá ser anexo do TR extrato das partes não sigilosas), havendo de ser clara,
precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de
forma cabal a necessidade da Administração.

Assim, deve a Administração justificar:

a) a necessidade da contratação do serviço;

b) as especificações técnicas do serviço;
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c) o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do
serviço pela unidade requisitante ou em dados demonstrativos da perspectiva futura da
demanda.

Também deverão ser objeto de justificativa o Regime de Execução adotado, bem como a
divisão dos itens/grupos/lotes e a forma de sua adjudicação (preço global, preço por item,
preço global de grupo de itens).No caso de registro de preços com adjudicação por preço
global de grupo de itens, a área demandante, deve também fundamentar expressamente, se
for o caso, os motivos pelos quais seria inexequível ou inviável, dentro do modelo de
execução do contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo grupo,
como dito anteriormente.

A justificativa, em regra, deve ser apresentada pela unidade requisitante. Quando o serviço
possuir características técnicas especializadas, deve a unidade requisitante solicitar à
unidade técnica competente a definição das especificações do objeto, e, se for o caso, do
quantitativo a ser adquirido.

A adoção de critérios de sustentabilidade na especificação técnica de materiais e práticas de
sustentabilidade nas obrigações da contratada, se não decorrerem de legislação, deverá ser
justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do certame.

Reforçamos a necessidade de justificar a opção pelo Regime de Execução adotado.

Nota explicativa 2: Também nos termos da IN nº 01/2018 - SEPLAG, art. 30, o Termo de
Referência deve conter, no mínimo: a) declaração do objeto; b) fundamentação da
contratação; e c) descrição da solução como um todo. Tais previsões deverão ser inseridas
neste tópico específico.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1 A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares em anexo, abrange a prestação do serviço de... .... para...

Nota Explicativa: A IN 01/2018 –SEPLAG, determina em seu artigo 30, III, que o Termo de
Referência contenha a descrição da solução buscada com a contratação, sendo que seu
anexo IV, disposição 2.3., determina que tal dado seja extraído dos Estudos Preliminares,
podendo ser atualizado em decorrência do amadurecimento da descrição. Na descrição da
solução como um todo deverão ser descritos todos os elementos que devem ser
produzidos/contratados/executados para que a contratação produza resultados pretendidos
pela Administração.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum não continuado. a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

Ou
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4.1. Trata-se de serviço comum não continuado, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma presencial.

Nota Explicativa: deve a Administração definir se natureza do objeto a ser contratado é
comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. Vide item 2.7 do
ANEXO IV da IN nº 01/2018-SEPLAG. Cumpre frisar que o Tribunal de Contas do Estado no
Paraná - Acórdão 2605/18 - Tribunal Pleno - decidiu que a opção pelo pregão presencial em
detrimento do eletrônico sempre deverá ser amparada por justificativa, nos termos dos arts.
3º, I, da Lei n.º 10.520/2002 e 50 da Lei n.º 9.784/99

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da IN
n°01/2018-SEPLAG, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
9º da aludida instrução normativa, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados
da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. ... (requisitos necessários para o atendimento da necessidade)

5.1.2. ... (serviço não continuado);

5.1.3. ... (critérios e práticas de sustentabilidade)

5.1.4. ... (duração inicial do contrato)

5.1.5. (quadro com soluções de mercado)

5.1.6. ... (eventual necessidade de transição gradual com transferência de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas)

5.2 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias
para a prestação do serviço.

5.3 As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de
Referência com deveres específicos e compatíveis com o objeto contratado.

Nota Explicativa: A IN 01/2018- SEPLAG determina em seu artigo 30, IV, que o Termo de
Referência contenha os requisitos da contratação, sendo que seu anexo IV, disposição 2.4.
“a”, determina que tal dado seja transcrito dos Estudos Preliminares, podendo ser
atualizado em decorrência do amadurecimento da descrição.

Além disso, essa mesma disposição, nas letras “b” à “d”, contempla outros requisitos, cuja
pertinência deve ser analisada pela unidade requisitante em relação à licitação pretendida.

Da mesma forma, a letra “d”, determina a previsão das obrigações das partes, que é tratada
em outro tópico deste modelo de TR.
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A letra “c”, trata do tema do conhecimento das condições necessárias para a prestação do
serviço, cuja declaração positiva nesse sentido é um requisito da contratação, estabelecido
na disposição 2.4. do Anexo IV da IN 01/2018 – SEPLAG: “Estabelecer a exigência da
declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a
prestação dos serviços. Caso seja imprescindível o comparecimento do licitante, desde que
devidamente justificado, a unidade requisitante deve disponibilizar os locais de execução dos
serviços a serem vistoriados previamente, devendo tal exigência, sempre que possível, ser
substituída pela divulgação de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres”.

Ou seja, a regra estabelecida é a de se exigir a declaração do licitante que tem pleno
conhecimento das condições necessárias. Na verdade, por se tratar de um requisito da
contratação, a exigência se dirige ao licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar. É ele que precisa emitir essa declaração para celebrar o contrato. Não há necessidade
de se a exigir de todos os licitantes.

Ainda sobre esse requisito, destacamos que a exigência do comparecimento do “licitante” no
local, ao invés da declaração, é medida excepcional, a ser estabelecida somente se
imprescindível, e não for possível substituí-la pela divulgação de fotos, plantas etc. A
exigência da presença no local da execução, como requisito da contratação, se destina mais
adequadamente ao Adjudicatário, presumivelmente para o fim de verificação e ajuste das
providencias e prazos necessárias ao início do contrato.

Por fim, não se deve confundir essa exigência excepcional, de comparecimento do
“licitante” para a contratação, com a exigência de vistoria para a própria licitação. Esta
última é disciplinada no Anexo VI-A da IN 01/2018 – SEPLAG, intitulado “Diretrizes Gerais
para Elaboração do Ato Convocatório”, e é dirigida a todos os licitantes. Trata-se de medida
ainda mais excepcional, posto que mais restritiva à competitividade, e só deve ser adotada
com justificativa técnica rigorosa, conforme exposto na próxima Nota Explicativa.

Assim, resumidamente, tem-se o seguinte esquema normativo:

Exigência Destinatário Tratamento
Declaração de pleno
conhecimento

Licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar

Regra geral – sempre exigir

Comparecimento nos
locais de Execução

Adjudicatário Excepcional - quando
imprescindível

Vistoria para a
Licitação

Licitantes Excepcionalíssimo -
necessidade de justificativa
técnica rigorosa.
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6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das ..... horas às ......
horas.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, a opção pela exigência
ou não de vistoria é discricionária, devendo ser analisada com vistas ao objeto licitatório.

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para
os licitantes, configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro,
recomenda-se que se exija não a visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente
das condições de execução dos serviços, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Caso a unidade requisitante efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa
alternativa aos licitantes, recomenda-se então que a de substituição da redação acima por
“deverá”,.

Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo
que exista justificativa técnica, com motivação mencionada de forma resumida no edital. Por
essa razão, a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se
ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente,
para a maior isonomia entre os licitantes.

Por fim, como já ressaltado, não se deve confundir essa exigência de vistoria para a licitação
com a exigência de declaração de pleno conhecimento das condições necessárias para a
prestação dos serviços, conforme abordado na Nota Explicativa anterior

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.

6.2.2. ... [incluir outras instruções sobre vistoria]
6.2.3. ... [incluir outras instruções sobre vistoria]

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as
informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de
bem elaborar sua proposta.
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6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores
alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante
vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. (...)

7.1.2. (...)

7.2 A execução dos serviços será iniciada ................................. (indicar a data ou evento
para o início dos serviços), na forma que segue:

Nota Explicativa: A descrição das tarefas básicas depende das atribuições específicas do
serviço contratado e da realidade de cada Secretaria. A IN n°01/2018-SEPLAG – Anexo IV
discrimina uma série de pontos a serem analisados pela unidade requisitane, e depois
materializados nesse tópico do TR. Seguem alguns dos principais aspectos pontuados pela
IN 01/2018-SEPLAG

" 2.5. Modelo de execução do objeto:

a) Descrever a dinâmica do contrato, devendo constar, sempre que possível:

a.1. a definição de prazo para início da execução do objeto a partir da assinatura do contrato,
do aceite....

(a.1.1. atentar que o prazo mínimo previsto para início da prestação de serviços deverá ser o
suficiente para possibilitar a preparação do prestador para o fiel cumprimento do contrato.)

a.2. a descrição detalhada dos métodos ou rotinas de execução do trabalho e das etapas a
serem executadas;

a.3. a localidade, o horário de funcionamento, dentre outros;

a.4. a definição das rotinas da execução, a frequência e a periodicidade dos serviços, quando
couber;

a.5. os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, quando for o caso;

a.6. os deveres e disciplina exigidos;

a.7. o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus
respectivos prazos;

a.8. demais especificações que se fizerem necessárias para a execução dos serviços.
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b) Definir o método para quantificar os volumes de serviços a demandar ao longo do contrato,
se for o caso, devidamente justificado”.

c) Definir os mecanismos para os casos em que houver a necessidade de materiais
específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, se for o caso;

d) Definir o modelo de Ordem de Serviço que será utilizado nas etapas de solicitação,
acompanhamento, avaliação e atestação dos serviços, sempre que a prestação do serviço
seja realizada por meio de tarefas específicas ou em etapas e haja necessidade de
autorização expressa prevista em contrato, conforme modelo previsto no Anexo IV-A,
devendo conter, no mínimo: (...)

e) Na contratação de serviços de natureza intelectual ou outro serviço que a unidade
requisitante identifique a necessidade, deverá ser estabelecida como obrigação da contratada
realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços

f) Definir com base nas informações dos Estudos Preliminares:

f.1. se haverá ou não possibilidade de subcontratação de parte do objeto, e, em caso
afirmativo, identificar a parte que pode ser subcontratada;

f.2. se haverá ou não obrigação de subcontratação de parte do objeto de ME ou EPP;

f.3. se haverá ou não possibilidade de as empresas concorrerem em consórcio.

A mesma IN traz, no seu anexo V, um rol aprofundado das tarefas básicas que compõem os
serviços de limpeza e conservação e vigilância. Recomenda-se a utilização desses Anexos
como ponto de partida para que a unidade requisitante elabore a descrição das tarefas
básicas de outros serviços e de sua rotina de execução.

Esse item é importante para a eficácia da contratação. Devem ser detalhadas de forma
minuciosa as tarefas a serem desenvolvidas pelo empregado alocado e a respectiva rotina de
execução, vez que a Administração só poderá, no momento futuro de fiscalização do contrato,
exigir o cumprimento das atividades que tenham sido expressamente arroladas no Termo de
Referência.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:

Nota explicativa: O presente tópico deve guardar absoluta harmonia com a disciplina de
recebimento e pagamento, detalhando aspectos que ali estão somente mencionados.
Para sua elaboração, a unidade requisitante deve observar o disposto no Decreto
Municipal n°14.405/2018 e a disposição 2.6 do Anexo IV da IN 01/2018 – SEPLAG, que
prevê, entre outros pontos, o seguinte:

a) definir os atores que participarão da gestão do contrato;

b) Definir os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre a unidade
requisitante e a prestadora de serviços;
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c) Atentar que, no caso de serviços que devam ser implementados por etapas, os quais
necessitem de alocação gradativa de pessoal, os pagamentos à contratada devem ser
realizados em conformidade com esses critérios;

d) Definir a forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no
resultado, conforme as seguintes diretrizes, no que couber: (...)

e)Definir os demais mecanismos de controle que serão utilizados para fiscalizar a
prestação dos serviços, adequados à natureza dos serviços, quando couber;

f) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues
com relação às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento provisório;

g) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues
com relação aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo;

h) Definir o procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de
manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de
execução;

i) Definir uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a serem usadas
durante a fiscalização do contrato, se for o caso;

j) Definir as sanções, glosas e condições para rescisão contratual, devidamente justificadas e
os respectivos procedimentos para aplicação, utilizando como referencial os modelos de
minutas padronizados de atos convocatórios e contratos, bem como às seguintes diretrizes:
(...)

k Definir as garantias de execução contratual, quando necessário. Note-se, portanto, que é
um rol bastante extenso de aspectos a serem observados e discriminados nesse tópico, que,
aliado ao antecedente, irá retratar com fidedignidade o funcionamento do contrato, devendo
avaliar a inclusão de exigências de que a garantia possua previsão de cobertura para o
pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários não quitados pela contratada.

Por fim, a unidade requisitante deve definir, quando cabível, de acordo com cada serviço, a
produtividade de referência, ou seja, aquela considerada aceitável para a execução do
serviço, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço na unidade de medida adotada. A
IN n°01/2018-SEPLAG estabelece que Anexo IV, item 2.6, alínea “d” a forma de
aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no resultado.

Nota Explicativa 2: Fazer as adequações necessárias deste tópico quando se tratar de
Registro de Preços.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades
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estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando
necessário:

9.1.1. .......;

9.1.2.........;

Nota explicativa: Este item só deverá constar no Termo de Referência caso os serviços
englobem também a disponibilização de material de consumo e de uso duradouro em favor
da Administração, devendo, nesse caso, ser fixada a previsão da estimativa de consumo e de
padrões mínimos de qualidade.

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1 A demanda da Secretaria tem como base as seguintes características:

10.1.1 .......;
10.1.2 ........;
10.1.3 etc.

Nota explicativa: Vale lembrar sem o conhecimento preciso das particularidades e das
necessidades da unidade requisitante, a licitante terá dificuldade para dimensionar
perfeitamente sua proposta, o que poderá acarretar sérios problemas futuros na execução
contratual.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Nota explicativa: As obrigações que seguem, tanto da contratante como da contratada, são
meramente ilustrativas. A unidade requisitante deverá adaptá-las ou suprimí-las, em
conformidade com as peculiaridades do serviço que necessita.

11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência;
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11.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo X da IN N°01/2018-
SEPLAG.

11.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

11.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;

11.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

11.6.3 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do próprio órgão responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens e;

11.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;

11.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

11.9 Cientificar a Secretaria competente para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;

11.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

11.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3°, §5° da Lei n°8.666/1993.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas

após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Nota Explicativa. Este modelo de TR contém obrigações gerais que podem ser aplicadas
aos mais diversos tipos de serviços comuns. Entretanto, compete a unidade requisitante
verificar as peculiaridades do serviço a ser contratado a fim de definir quais obrigações serão
aplicáveis, incluindo, modificando ou excluindo itens a depender das especificidades do
objeto, justificando as alterações efetivadas.

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
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ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas
neste Termo de Referência e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Nota Explicativa. Nas contratações de serviços, cada vício, defeito ou incorreção verificada
pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza
do objeto contratado, é impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo
o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para o fim de fixar prazo para as correções.

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente
a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante;

12.5.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores – CAFILC, a empresa contratada deverá entregar ao
setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do
Anexo VII-B da IN n°01/2018-SEPLAG;

Nota explicativa: Ajustar de modo que seja exigida regularidade apenas quanto aos
tributos incidentes sobre o objeto contratual.

12.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à contratante;

12.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
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12.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

12.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros;

12.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

12.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram este Termo de Referência, no prazo determinado;

12.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo
o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

12.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo;

12.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

12.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

12.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;

12.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

12.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
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12.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;

12.21. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a”e “b”, do Anexo VI – F da Instrução Normativa nº 01/2018-SEPLAG:

12.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

12.21.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

12.22. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

12.23. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notificando a contratante, sob pena de rescisão,
sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição,
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente
subcontratada.

12.24. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.

Nota Explicativa: As obrigações constantes nos itens 12.22 a 12.24 devem ser mantidas no
contrato quando a autoridade houver exigido, no instrumento convocatório e neste termo de
referência, a subcontratação de micro ou pequenas empresas para a prestação de serviços.

12.25 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução
dos serviços.

Nota explicativa: Dispõe a IN nº 01/2018-SEPLAG, ANEXO IV, item 2.5, alínea e, que na
contratação de serviços de natureza intelectual ou outro serviço que a unidade requisitante
identifique a necessidade, deverá ser estabelecida como obrigação da contratada realizar a
transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
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sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

Nota explicativa: As cláusulas acima são as mínimas necessárias. Também pode ser
necessário que se arrolem outras obrigações conforme as necessidades peculiares da
unidade requsitinte a ser atendido e as especificações do serviço a ser executado.

Portanto, dependendo do objeto da licitação e das peculiaridades da contratação, as
cláusulas de obrigações da Contratada sofrerão as devidas alterações.

13 DA SUBCONTRATAÇÃO

Nota Explicativa: Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução
do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar
partes do serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A
subcontratação, desde que prevista no instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que
não participou do certame licitatório, realize parte do objeto.

À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a
subcontratação. Esta, mais do que possível, é desejável, na medida em que o Termo de
Referência demonstrou-lhe a necessidade, de acordo com a complexidade do objeto, cuja
execução carece de especialização encontrável na subcontratada. Por isto que a
Administração autorizará e dimensionará a subcontratação mediante ato motivado, a
comprovar que atende às recomendações do Termo de Referência e convém à consecução
das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Termo de Referência estabelecer com
detalhamento seus limites e condições.

Quando a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a
subcontratação for admitida, é imprescindível que se exija o cumprimento dos mesmos
requisitos por parte da subcontratada.

A redação que segue é meramente ilustrativa e contempla a vedação à subcontratação,
assim como a subcontratação parcial do objeto.

13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Ou

13.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de ......%(..... por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condições:

13.1.1 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação
13.1.2...
13.1.3...

Nota explicativa: A subcontratação parcial é permitida e deverá ser analisada pela
Administração com base nas informações dos estudos preliminares, em cada caso concreto.
Caso admitida, o edital deve estabelecer com detalhamento seus limites e condições,
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inclusive especificando quais parcelas do objeto poderão ser subcontratadas. É importante
verificar que são vedadas (i) a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de
itens ou parcelas determinadas ou de empresas específicas; (ii) a subcontratação das
parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento convocatório; (iii)
a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando
da licitação; e (iv) a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.

13.2 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para
a execução do objeto.
13.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.

14 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

15 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Nota Explicativa: Deve amoldar-se às peculiaridades do serviço. Os itens a seguir
apresentados são ilustrativos.

15.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 e nos termos do Decreto
Municipal n°14.405/2018.

15.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

15.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência;

15.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
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produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

15.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso;
15.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

15.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

15.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições,
fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;

15.9 A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no
Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos
serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.9.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

15.9.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

15.10 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.

Nota Explicativa: A execução dos contratos deve ser acompanhada por meio de
instrumentos de controle que permitam a mensuração de resultados e adequação do objeto
prestado. Estes instrumentos de controle, o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou
instrumento equivalente, foram idealizados, inicialmente, para contratos de prestação de
serviços como mecanismo de monitoramento e mensuração da qualidade e pontualidade na
prestação dos serviços e, consequentemente, como forma de adequar os valores devidos
como pagamento aos índices de qualidade verificados. Contudo, para correta aplicação da
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regra insculpida acima, é necessário que a Secretaria requisitante estabeleça quais são os
critérios de avaliação e os devidos parâmetros, de forma a se obter uma fórmula que permita
quantificar o grau de satisfação na execução do objeto contratado, e, consequentemente, o
montante devido em pagamento. Sem o devido estabelecimento dos critérios e parâmetros
de avaliação dos itens previstos no artigo, a cláusula torna-se inexequível, absolutamente
destituída de efeitos. Consequentemente, para que seja possível efetuar a glosa, é
necessário definir, objetivamente, quais os parâmetros para mensuração do percentual do
pagamento devido em razão dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço. O
IMR deverá ser anexado ao termo de referência, conforme modelo constante no IV-B
da IN n°01/2018-SEPLAG ou outro que vier a substituí-lo, caso a unidade requisitante
pretenda adotar IMR diferente do modelo sugerido pela IN.

Caso não seja adotado o IMR apresentar justificativa

15.11 Durante a execução do objeto, o fiscal do contrato deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

15.12 O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação
da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.
15.13 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

15.14 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal do contrato, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

15.15 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.

15.16 O fiscal do contrato poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde
que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

15.17 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
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informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

15.18 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.18.1.....;
15.18.2.....;

Nota explicativa: Caso as especificidades do serviço demandem uma rotina de fiscalização
própria, a unidade requisitante deve descrevê-la neste item.

15.19 A fiscalização de que trata este Termo de Referência não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Nota explicativa: Os prazos previstos abaixo deverão ser dimensionados considerando as
especificidades da contratação, a periodicidade do faturamento, pela empresa, bem como as
condições do CONTRATANTE de realizar os atos necessários para os recebimentos
provisório e definitivo dos serviços.

16.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.

16.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
contratual;

16.3 O recebimento provisório será realizado pela fiscalização após a entrega da
documentação acima, da seguinte forma:

Nota explicativa: O Decreto Municipal nº 14.405/2018 estabelece os tipos de fiscalização
possíveis de serem utilizadas nas contratações públicas. Cabe à área demandante
estabelecer, de acordo com as características e a complexidade do objeto a ser contratado,
quais tipos de fiscais e quais procedimentos de fiscalização e gestão contratual serão
utilizados em cada caso.

16.3.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
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16.3.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o
fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e,
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que
poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.3.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.

16.3.4 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.

16.3.4.1 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização do contrato e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.3.4.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do último.

16.3.4.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

Nota Explicativa: Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o
recebimento provisório nos serviços de valor até o previsto no art. 23, inc. II, alínea “a” da Lei,
desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.

16.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:

16.4.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;



21 de dezembro de 2019   -   Página 157 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

__________________________________________________________________________________________________________
Termo de Referência modelo para Pregão: Contratação de Serviços Não Continuados
Elaboração: Setembro/2019

Página 24 de 39

16.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

16.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

Nota Explicativa 1: Caso exista algum instrumento para medição dos resultados, deve ser
especificado.

Nota Explicativa 2: A IN n°01/2018-SEPLAG alterou profundamente a sistemática de
pagamento, deixando claro que a emissão da Nota Fiscal só se dará após o recebimento do
serviço. Ademais, houve uma pormenorização do procedimento de recebimento, definindo-se
os papéis dos atores envolvidos.

Essa nova sistemática mostra-se mais adequada à dinâmica administrativa e tributária,
porque a emissão da Nota no início do procedimento de pagamento gerava uma série de
inconvenientes. Primeiramente porque 48 horas após sua emissão, a Nota já não poderia ser
alterada, por conta da legislação tributária, e então somente cancelada, caso houvesse erros.
Além disso, a emissão da nota gerava a obrigação de pagamento dos tributos relativos ao
INSS, até o 20º dia do mês subsequente, conforme art. 129 da IN 971/2009, da SRFB.

Assim, a emissão da Nota somente após todas as verificações e acertamento do valor devido
facilita o pagamento dentro do prazo máximo de 30 dias, conforme disposto no artigo 40, XIV,
“a”, da Lei 8.666, de 1993, bem como de acordo com a alínea "b" do item 4 do Anexo X da IN
n° 01/2018-SEPLAG, e possibilita que a retenção tributária seja realizada no tempo adequado
para o efetivo recolhimento.

Como, entretanto, o prazo para recebimento definitivo no âmbito da Lei de Licitações é de até
90 dias, a utilização desse prazo pela Administração inviabilizaria a execução contratual, pois
a contratada só receberia mais de 150 dias após o adimplemento de parcelas significativas
do serviço.

Por essa razão, a Comissão Permanente designada pela Resolução n°01/2019-PGM sugere
os prazos de dez dias para recebimento provisório e de dez dias para recebimento definitivo
para esses serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva,
facultando-se a unidade requisitante dispor de forma diferente.

Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40,
XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993, bem como de acordo com a alínea "b" do item 4 do Anexo X
da IN n°01/2018-SEPLAG. Esse prazo se inicia com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
inclui o prazo para o setor competente verificar se a Nota Fiscal ou Fatura expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, previstos no item 3 do Anexo X da IN
n°01/2018-SEPLAG, e demais trâmites burocráticos para pagamento. Ou seja, é o prazo
desde a apresentação da Nota Fiscal até o envio da ordem bancária.

16.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em
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qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor.

16.6 O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e
comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
ou instrumento substituto.

Nota explicativa: Caso exista algum instrumento para medição dos resultados, deve ser
especificado.

16.7 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

Nota Explicativa: Nas contratações de serviços, cada vício, defeito ou incorreção verificada
pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza
do objeto contratado, é impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo
o fiscal do contrato avaliar o caso concreto, para o fim de fixar prazo para as correções.

17. DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de..... (....) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Nota Explicativa: Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme
disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.

17.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do
serviço, conforme este Termo de Referência.

17.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal.

17.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:

17.4.1 o prazo de validade;

17.4.2 a data da emissão;
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17.4.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

17.4.4 o período de prestação dos serviços;

17.4.5 o valor a pagar; e

17.4.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça
a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante;

17.6 Nos termos do item 1, do Anexo VII-A da Instrução Normativa nº 01/2018-SEPLAG,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1 não produziu os resultados acordados;

17.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

17.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Nota Explicativa: Para que seja possível efetuar a glosa, é necessário definir, objetivamente,
no IMR ou instrumento equivalente, quais os parâmetros para mensuração do percentual do
pagamento devido em razão dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço.

17.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

17.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

17.9 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.

17.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
17.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
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pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

17.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação.

17.13.1 A retenção de créditos da contratada poderá ocorrer somente quando se
configurar um potencial risco de prejuízos ao erário, a exemplo de custos com a
rescisão e nova contratação, perda de serviços ou investimentos em razão da
rescisão, ocorrência de superfaturamento, risco trabalhista, entre outros.

17.13.2 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante.

17.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, quando couber.

Nota Explicativa: Atentar que a natureza do contrato e o objeto da contratação que irão
determinar a retenção tributária eventualmente cabível, bem como a possibilidade de a
empresa se beneficiar da condição de optante do Simples Nacional, dentre outras questões
de caráter tributário.

17.15 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

Nota Explicativa: Verificar se a LDO vigente mantém essa previsão. Além disso, a
Administração deve verificar no cadastro de fornecedores, ou por outros meios, a eventual
existência de vínculos dessa natureza.

17.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes
fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;



21 de dezembro de 2019   -   Página 161 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

__________________________________________________________________________________________________________
Termo de Referência modelo para Pregão: Contratação de Serviços Não Continuados
Elaboração: Setembro/2019

Página 28 de 39

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I
=

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365

17.17 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade
competente; que adotar as providências para eventual apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

18. DO REAJUSTE

Nota explicativa 1:Recomenda-se a previsão de critério de reajuste de preços inclusive em
contratos com prazo de vigência inicial inferior a doze meses, como forma de contingência
para o caso de, excepcionalmente, decorrer, ao longo da vigência do instrumento, o
interregno de um ano contado a partir da data limite para a apresentação da proposta na
respectiva licitação. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº
7184/2018 - Segunda Câmara (Relator Min. Augusto Nardes, Data da sessão: 07/08/2018),
ratificou o entendimento da Corte acerca do assunto, invocando, para tanto, o Acórdão nº
2205/2016-TCU-Plenário, no qual restou assim assentado:

"66. Entretanto, o estabelecimento dos critérios de reajuste dos preços, tanto no edital
quanto no instrumento contratual, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas
sim verdadeira imposição, ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei
8.666/93. Assim, a sua ausência constitui irregularidade, tendo, inclusive, este Tribunal se
manifestado acerca da matéria, por meio do Acórdão 2804/2010-Plenário, no qual julgou
ilegal a ausência de cláusula neste sentido, por violar os dispositivos legais acima
reproduzidos. Até em contratos com prazo de duração inferior a doze meses, o TCU
determina que conste no edital cláusula que estabeleça o critério de reajustamento de
preço (Acórdão 73/2010-Plenário, Acórdão 597/2008-Plenário e Acórdão 2715/2008-Plenário,
entre outros)". (Acórdão nº 2205/2016-TCU-Plenário, Relatora: Min. Ana Arraes, Data da
sessão: 24/08/2016)
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Nota explicativa2: Não cabe reajuste em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que
esse instituto está relacionado à contratação (contrato administrativo em sentido amplo),
devendo ser retirado este item quando a contratação se der por Pregão para Registro de
Preços.

18.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.

18.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano,
aplicando-se o índice XXXX exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nota explicativa: A Administração deverá atentar para que o índice utilizado seja o indicador
mais próximo da efetiva variação dos preços dos bens a serem fornecidos, “...o qual deverá
ser preferencialmente um índice setorial ou específico, e, apenas na ausência de tal índice,
um índice geral, o qual deverá ser o mais conservador possível de forma a não onerar
injustificadamente a administração. A Administração poderá, ainda, utilizar índices
diferenciados, de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto
contratual.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

18.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

18.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

18.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

18.7. O reajuste será realizado por apostilamento.



21 de dezembro de 2019   -   Página 163 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

__________________________________________________________________________________________________________
Termo de Referência modelo para Pregão: Contratação de Serviços Não Continuados
Elaboração: Setembro/2019

Página 30 de 39

19. GARANTIA DA EXECUÇÃO

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo
justificadas:

19.1.1...

Nota explicativa: Fica a critério da Administração exigir, ou não, a garantia. Exigindo, deve
utilizar os subitens abaixo. Não exigindo, deve utilizar o subitem acima, bem como justificar
as razões para essa decisão, considerando os estudos preliminares e a análise de riscos feita
para a contratação.

OU

19.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa)
dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

19.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

19.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará
a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do
Anexo VI-F da IN nº 01/2019-SEPLAG.

19.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

19.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

19.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

19.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com
o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.



21 de dezembro de 2019   -   Página 164 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

__________________________________________________________________________________________________________
Termo de Referência modelo para Pregão: Contratação de Serviços Não Continuados
Elaboração: Setembro/2019

Página 31 de 39

19.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

19.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

19.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de .......... (......) dias úteis, contados da data em que for notificada.

19.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.

Nota explicativa: Caso haja necessidade de acionamento da garantia, recomenda-se
promover a notificação da contratada e da seguradora ou da entidade bancária dentro do
prazo de vigência da garantia, sem prejuízo da cobrança dentro do prazo prescricional.

19.12. Será considerada extinta a garantia:

19.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

19.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo
será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea
"h2"do item 3.1 do Anexo VI-F da IN n°01/2018-SEPLAG.

19.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

19.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
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20.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

20.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

20.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou

20.1.5 cometer fraude fiscal.

20.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

20.2.1 Advertência por escrito,quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

20.2.2 Multa de:

20.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada
a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

20.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

20.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

20.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a
critério da autoridade.

20.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;

20.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
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20.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com o órgãos e entidades do
Município pelo prazo de até 5(cinco) anos.

20.2.4.1.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 22.1 deste Termo de Referência

20.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

20.3 As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do

contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do

contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do

contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do

contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do

contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU
1 Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por
dia ou por unidade de atendimento;

04
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3 Manter funcionário sem qualificação para executar
os serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;

02

6 Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato
os prepostos previstos no edital/contrato; 01

Nota explicativa: A unidade requisitante poderá incluir na tabela outras condutas que
entender necessárias, pertinentes ao serviço prestado, ou retirar as que entender serem
inadequadas ao objeto contratual em questão.

20.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

20.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

20.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

20.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal
n° 9.032/2009.

20.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.

20.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
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20.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores
CAFILC.

Nota explicativa: No que se refere à multa, observar o disposto no Anexo IV, item 2.6, alínea
j.3 da IN N°01/2018-SEPLAG.

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

Nota explicativa: O art. 30, IX, da IN N°01/2018-SEPLAG determina que o Termo de
Referência contenha os critérios de seleção do fornecedor, e seu anexo IV, disposição 2.8,
explicita quais são esses critérios. Todos esses devem estar previstos no edital, pois esse
instrumento disciplina justamente a escolha da melhor proposta.

21.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor além dos
estabelecidos no edital serão:

21.2.1

Nota explicativa: Cabe destacar que o legislador da IN n°01/2018-SEPLAG, item 2.8 do
Anexo IV estabelece que deverá ser procedida a análise para identificar os critérios de
qualificação econômico-financeiras a serem exigidos, considerando a prestação dos
serviços e os riscos da contratação. A relação de documentação de qualificação
econômico-financeira deverá conter exigências embasadas na IN nº 01/2018-SEPLAG.

O item 12 do Anexo VI-A da IN estabelece que,a depender da especificidade do objeto a
ser licitado, os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira, constantes deste
Anexo VI- A, poderão ser adaptados, Suprimidos ou acrescidos de outros considerados
importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei no 8.666,
de 1993.

Dessa forma, a unidade requisitante deverá definir no Termo de Referência os critérios de
qualificação econômico-financeira que constarão no Edital, dentre os elencados no item
11 do Anexo VI-A da IN ou outros que se fizerem necessários, com justificativa (nota
técnica) e auxílio da área contábil.

21.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

21.3.1 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade
profissional .........(escrever por extenso, se o caso), em plena validade;
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Nota explicativa 1: Nota explicativa: Tal exigência só deve ser formulada quando, por
determinação legal, o exercício de determinada atividade afeta ao objeto contratual esteja
sujeita à fiscalização da entidade profissional competente, a ser indicada expressamente no
edital.

Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade ao
correspondente conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou inscrição,
para fim de habilitação, torna-se inaplicável. Nessas situações, o referido subitem deve ser
excluído.

Jurisprudência atinente ao registro no Conselho Regional de Administração – CRA:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO
NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA
EDITALÍCIA. INVALIDADE.

1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se
à atividade-fim, a teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas
de segurança e vigilância não se sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração.

2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame
à apresentação de certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA.

3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão
inseridas as executadas pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza
e conservação não estão sujeitas à inscrição no CRA, pois na atividade básica não exige a
presença de profissionais de Administração.” (Processo nº 200131000002295, Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, Órgão Julgador: Quinta Turma, Rel. Desembargadora
Federal Selene Maria de Almeida, DJ 18/6/2004 – página 30.)

“Segundo o contra recurso apresentado pela empresa [...], e cujas razões foram assimiladas
pela Comissão de Licitação, o atestado para ter validade deveria ter sido registrado no
Conselho Regional de Administração do Estado de [...].

Ora, já demonstramos (vide fls. 9/12 - vol. principal) que a Jurisprudência firmou
entendimento de que é a atividade preponderante do profissional ou da empresa que
determina qual o Conselho Profissional que tem competência para a Fiscalização (STJ, Resp
nº 488.441/RS). Ademais, as empresas prestadoras de serviços de limpeza, conservação e
prestação de serviços de vigilância desarmada não se inserem dentre as hipóteses da lei
regulamentadora da profissão de administrador (TRF 4ª Região, Remessa Ex-Offício nº
12.923/SC).” Acórdão nº 2211/2010 Plenário, TCU

“9.4.17. em atenção ao princípio da legalidade, abstenha-se de exigir, no caso de contratação
de serviços de informática, o registro de licitantes ou profissionais ou os atestados no
Conselho Regional de Administração ou em qualquer outro conselho, uma vez que as
atividades de tecnologia da informação não são regulamentadas por lei;” Acórdão nº
1724/2010 Plenário, TCU.
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Nota explicativa: O TCU possui firme jurisprudência quanto a tal interpretação abrangente
do “quadro permanente” do licitante, que não deve ser restrito ao vínculo empregatício ou
societário, admitindo-se também o vínculo por meio de contrato de prestação de serviços
(Acórdãos n° 170/2007, n° 141/2008, n° 1.905/2009, n° 2.828/2009, n° 73/2010, n°
1.733/2010, n° 2.583/2010, n° 600/2011, n° 1.898/2011 e n° 2.299/2011, todos do Plenário).

Ademais, a jurisprudência do TCU também se posiciona no sentido de que não é razoável
exigir a comprovação do vínculo permanente entre empresa e responsável técnico no
momento de apresentação da proposta, por restringir a ampla competitividade ao impor ônus
antecipado aos licitantes (por exemplo, Acórdãos n° 2.471/2007, n° 1.265/2009, n°
1.282/2010, n° 1.028/2011 e n° 2.353/2011, todos do Plenário).

Assim, além da tradicional extensão da interpretação do “quadro permanente”, também se
deve admitir que o vínculo seja comprovado mediante tal declaração de disponibilidade futura.

No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração.

Nota explicativa 2: Nos serviços em que seja necessário exigir alguma qualificação
profissional específica, será possível, justificadamente, exigir a capacitação técnico-
profissional, nos termos do art. 30, §1º, I da Lei n. 8.666/93 (como é feito nos serviços de
engenharia, por exemplo). Nessa hipótese, os profissionais devem ser arrolados, bem como a
experiência anterior a ser comprovada por cada um – a qual se limita às parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo, a serem expressamente indicadas no edital (art. 30, §
2°, da Lei n° 8.666/93). Alertamos que o art. 30, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/93, veda, para a
capacidade técnico-profissional, as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.
O § 5° do mesmo artigo também veda genericamente a exigência de comprovação de
atividade ou aptidão com limitações de tempo, época ou locais específicos. Portanto, nesse
caso, recomenda-se a inclusão da seguinte redação:

*.*. Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade profissional XXXX, detentor de
atestado de responsabilidade técnica relativo à execução dos serviços que compõem as
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

i. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

ii. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

etc.

*.*.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante,
na data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio
de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito
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firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame.

*.*.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão
ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a
exigência de quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse
sentido.

21.3.2. ...

21.3.3 ...

21.4 O critério de aceitabilidade de preços ser:

21.4.1 Valor Global: R$xxx,000 (indicar por extenso)

21.4.2. Valores Unitários: conforme planilha de composição anexa ao edital.

21.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

21.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

Nota explicativa: A IN N°01/2018–SEPLAG, determina em seu artigo 30, IX, que o
Termo de Referência contenha os critérios de seleção do fornecedor. A disposição 2.8 do
Anexo V da mesma IN, por sua vez, estabelece as seguintes diretrizes para atendimento
de tal comando na IN 01:

a) Definir os critérios de habilitação indicados para a contratação, atentando para:

a.1. analisar e identificar os critérios de qualificação econômico-financeiras a serem
exigidos, considerando a prestação dos serviços e os riscos da contratação;

a.2. analisar e identificar os critérios de qualificação técnica a serem exigidos,
considerando a prestação dos serviços e os riscos da contratação;

b) Definir os critérios técnicos obrigatórios indicados para a contratação que deverão se
basear nos requisitos técnicos especificados na seção “Requisitos da contratação”;

c) No caso de licitações técnica e preço ou melhor técnica, definir os critérios técnicos
pontuáveis, indicados para a contratação, que deverão se basear nos requisitos técnicos
especificados na seção “Requisitos da contratação”;

d) Definir os critérios de aceitabilidade de preços, com fixação de preços máximos
aceitáveis, tanto globais quanto unitários;

e) Definir os critérios de julgamento das propostas, incluindo:

e.1. os critérios de preferência e desempate aplicáveis;

e.2. margem de preferência, se aplicável.
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22 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

22.1 O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

22.2 Tal valor foi obtido a partir de ...., conforme tabela abaixo:

Descrição da
Atividade

Unidade
de medida

Valor
Unitário
Mensal
Estimado
(R$)

Valor Total
Mensal
Estimado
(R$)

Valor Total
Anual

Estimado (R$)

Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa; a Unidade requisitante deve
elaborá-la da forma que melhor aprouver ao certame licitatório, ressaltando que o custo
estimado da contratação sempre deve contemplar o valor máximo global e mensal.

Nota explicativa: A IN °01/2018-SEPLAG, determina em seu artigo 30, X, que o Termo de
Referência contenha as estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado
nos termos da Portaria n°699/2017. Assim preceitua a disposição 2.9 do Anexo IV:

a) Refinar, se for necessário, a estimativa de preços ou meios de previsão de preços
referenciais realizados nos Estudos Preliminares;

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

24.1 (Indicar a dotação orçamentária da contratação)

Cascavel, ....... de ......... de ..........

__________________________________

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

Nota explicativa: O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador
de despesas ou outra autoridade competente, indicando os elementos técnicos fundamentais
que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no
cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso.
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MODALIDADE PREGÃO
LISTA DE VERIFICAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
São os atos administrativos e documentos previstos na Lei nº 10.520/02, conjugados
com as regras da Lei nº 8.666/93, de aplicação subsidiária, a instruir a fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico/presencial e que
devem ser verificados pelo Departamento de Compras Gestão de Compras e
Licitação/Divisão de Compras antes do encaminhamento do processo para parecer
jurídico inicial (art. 38 da Lei n°8.666/1993):
Processo nº: _______________________________________________
Pregão Eletrônico nº_________________________________________

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM
VERIFICADOS

SIM /
NÃO

FOLHA OBS.

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado,
protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93)?

2. Consta o Formulário de Formalização da Demanda?

3. Consta o Mapa de Riscos?

4. Consta os Estudos Preliminares?
5. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou
setor competente?

6. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das
respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº
8.666/93), quando for o caso?
7. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a
declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da
despesa incidir no caput do art. 16?
8. Consta a justificativa para a adoção do Pregão no formato
Presencial, quando for o caso?

9. Consta a justificativa da necessidade da contratação? (item
obrigatório - §2º art. 24 da IN n°01/2018-SEPLAG)

10. As estimativas dos quantidades estão acompanhadas das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte? (item
obrigatório - §2º art. 24 da IN n°01/2018-SEPLAG)

11.Consta a estimativa de preços ou preços referenciais? (item
obrigatório - §2º art. 24 da IN n°01/2018-SEPLAG)

12. Consta justificativa para o parcelamento ou não da solução,
quando necessária a individualização do objeto? (item obrigatório - §2º
art. 24 da IN n°01/2018-SEPLAG) - (Súmula n°247-TCU)

13. Consta a declaração de viabilidade da contratação? (item
obrigatório - §2º art. 24 da IN n°01/2018-SEPLAG)
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14. Em caso de Pregão para Registro de Preços, consta a motivação
para o enquadramento em uma das hipóteses do art. 3° do Decreto
Municipal n° 10.248/2011?

15. Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
licitação (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/1993)?

16. Foi utilizada a minuta do Termo de Referência padronizado pela
Procuradoria Geral do Município?
17. Os Estudos Preliminares estão anexados ao Termo de Referência
(Anexo IV, item 2.2, alínea “a) da IN n°01/2018-SEPLAG)?
18. O Formulário do Índice de Medição de Resultado está anexado ao
Termo de Referência ou há justificativa para a sua não utilização?
19. Consta a aprovação motivada do Termo de Referência pela
autoridade competente?

21. Consta tabela de formação de preços preenchida pela unidade
requisitante, com a descriminação do preço por blocos (custos
unitários. Ex. Custos do Produto, do transporte, da manutenção)?

22. Consta a justificativa quanto à apresentação de tabelas sem custos
unitários (preços não dividido em blocos(lotes)), quando for o caso ?

22. Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação (art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, e 43, IV da
Lei nº 8.666/93)?

23. Consta a Declaração de Responsabilidade assinada pelo servidor
responsável pela realização da pesquisa de mercado? (Anexo II da
Portaria n°699/2017)

24. Consta o Mapa Comparativo de Preços Pesquisados (Anexo I da
Portaria n°699/2017)

25. As pesquisas de preços estão atestadas pelo servidor público que
a realizou? (art. 4º, § 5º da Portaria n°699/2017)

26. No caso de pesquisa com menos de três preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa? (art. 5º, § 2º da Portaria n°699/2017)

27. O regime de execução contratual da empreitada e o tipo de
julgamento foi definido justificadamente pela unidade Requisitante?

28. Em face do valor estimado do objeto, a participação na licitação é
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06)?

29. Consta justificativa para a incidência de uma das exceções do art.
49 da Lei n°123/06, a afastar a exclusividade?

30. Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio (art. 3º, IV,
§§1º e 2º da Lei nº 10.520/02)?

31. Consta a(s) designação(ões) do(s) fiscal(s) e do gestor do
contrato?

32. Foi utilizado o modelo de edital padronizado disponibilizado pela
Procuradoria Geral do Município?

33. Eventuais alterações do Edital padronizado foram destacadas no
texto, e se necessário, explicadas?
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Notas explicativas:
I. Esse documento tem a sua utilização restrita à celebração de contrato de prestação
de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra.
II. II. O atendimento da lista de verificação não excluirá a possibilidade de que,
eventualmente, sejam anexadas outras informações ou documentos, quando
necessário.

Cascavel, ______/________/_______
________________________________ ________________________

Nome e assinatura do servidor responsável pela conferência Nome e assinatura do chefe do Setor
Competente
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e
conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Trata-se de modelo de edital e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa nº01/2018-SEPLAG, o
referido modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada
justificativa, nos termos do art. 35, parágrafo único da referida IN. Eventuais sugestões de alteração
de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor
responsável pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando
da finalização do documento.

As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao
examinar os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após
aprovação da consultoria jurídica, deverá excluir a nota.

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram
destacadas com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte
forma:

- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em
verde. Se for permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.

- Se não for exigida a subcontratação de ME e EPP, exclua todas as disposições destacadas em
cinza. Se for exigida subcontratação de ME e EPP, mantenha tais previsões. A Administração pode
optar em exigir, no Edital, a subcontratação de parcelas do serviço ou da obra para Micro ou
Empresas de Pequeno Porte.(Manual de Licitação Tribunal de Contas do Paraná)

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE EDITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...

Ou
PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...
(Processo Administrativo n.°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão

de Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO (por item, lote/grupo), sob forma de

execução indireta, no regime de empreitada por (preço unitário/global/integral), a qual terá por objeto

a contratação de (descrever o objeto conforme definido no termo de Referência). Esta licitação será

processada com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil em

seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, da Constituição do Estado do

Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, e dos
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Decretos Municipais n.º 6.727/2006, 9.032/2009, 11.445/2013, 14.405/2018 e 14.414/2018, das

normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual fazem parte integrante, aplicando-se no que

couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na Instrução

Normativa n°01/2018 - SEPLAG e na legislação específica aplicável ao objeto licitado.

Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial

IMPORTANTE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de

Pregão Eletrônico (licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme

indicado abaixo, na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à

Rua Paraná, n.º 5000, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-011.

Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS: Dia __/__/2019, a partir das __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE
DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das
propostas pelo Pregoeiro.

Ou

PROTOCOLIZAÇÃO DOS
ENVELOPES

Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA DOS
ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a) Pregoeiro
(a), a qual será realizada depois de protocolados os envelopes e
realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):

(Informar o n°da licitação) Decreto Municipal n.o 14.414/2018

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx
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Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e

esclarecimentos pertinentes ao edital para que o licitante possa acessar todas as informações

necessárias a sua participação no certame.

1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a contratação de serviços
de ...................................................., condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será dividida em grupos/lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante
no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da
licitação.

O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa
ou parcela representa uma licitação isolada ou em separado.

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme
disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força
do disposto no art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar
os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão



21 de dezembro de 2019   -   Página 181 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala
(Súmula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for
adotado.

A IN n°01/2018-SEPLAG afirma, no item 3.8 do Anexo II – Diretrizes para Elaboração dos Estudos
Preliminares, que “o parcelamento da solução é regra, devendo a licitação ser realizada por item,
sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da
solução ou perda de economia de escala”. Segundo o mesmo dispositivo, o objeto poderá ser
parcelado caso se assegure, concomitantemente, que: 1) a divisão é técnica e economicamente
viável; 2) não haverá perda de economia de escala; e 3) haverá melhor aproveitamento do mercado e
ampliação da competitividade.

A unidade requisitante, no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de
execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das
funções.

Nota Explicativa 2: O item 1.4 trata do critério de julgamento da licitação.

No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do
somatório dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo
total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).

1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)
orçamentária (s):

Funcional Programática:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a
ser aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato
social, devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da
habilitação jurídica. Tal exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade
comercial compatível com o objeto licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social
devidamente registrado comprova não apenas o exercício da atividade empresarial requerida na
licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular. E nesse ponto, não basta que a licitante
detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em conformidade com a
lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
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Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no
item 2.7 deste Edital;

2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas
em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa
participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.
Como o presente modelo de minuta foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-
se a vedação acima.

Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder
discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993,
requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo
administrativo. Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que
“...a vedação de empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada
restrição à competitividade do certame .

Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a
Administração deverá adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição;

2.4.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa nº
01/2018-SEPLAG);

2.3.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos
arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram
entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a
organização social, mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos
atos constitutivos.

2.4.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa nº 01/2017 - SEPLAG.

OU
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2.4.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados
sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.

2.4.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os
benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 2.4.9, se não for possível a participação de cooperativas. Caso
contrário, utilizar os subitens 2.4.9 e 2.4.9.1.

Oportuno destacar que a proibição da participação de sociedades cooperativas na contratação de
serviços continuados com disponibilização de mão de obra é a regra, devendo o órgão licitante
analisar com cautela as características do serviço, especialmente quanto às diversas obrigações dos
trabalhadores que executarão os serviços, para verificar se, no caso concreto, as tarefas são
passíveis de execução com autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação e
habitualidade, seja entre a sociedade cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a
Administração, nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG. No caso de
possibilidade de participação de cooperativas observar os requisitos de habilitação previstos no item
10.5 do Anexo VI-A da IN n°01/2018-SEPLAG.

Lembramos que, caso seja permita a participação de sociedades cooperativas, as demais
disposições do Edital deverão ser adaptadas a esta nova condição.

2.5 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.

2.6 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em
virtude de condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de
02 de junho de 1992.

2.7 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar
desta licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando
sua aptidão financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.

2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que
deverá fornecer e/ou executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.

2.9 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços
de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de
todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou
lotes/grupos), indicada no subitem seguinte;

2.10 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se
recomenda que seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a
ordem de adjudicação que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor
proposta para itens que não possam ser executados pela mesma empresa (por força da necessária
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segregação de funções). Por isso, cabe ao gestor analisar a natureza do serviço e examiná-la com
base no artigo 31 da IN° 01/2018 e item 3.2 do Anexo VI-A.

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)

3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes
atribuições:

31.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.
3.1.2 Abrir as propostas de preços.
3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.
3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as
propostas de menores preços.
3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.
3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em
primeiro lugar.
3.1.7 Declaração do vencedor.
3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.
3.1.9 Elaboração de ata da sessão.
3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à
autoridade superior, visando à homologação e a contratação.
3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.

4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste
edital, fechados e indevassáveis, da seguinte forma:

4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços
que atenda aos requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes
informações em sua face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os
documentos indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua
face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:
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ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie
representante, a proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos
Requisitos Habilitatórios conforme modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal
fim, distinto daqueles de Proposta e de Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á
ao (à) Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido
de documento de identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe
dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta
Comercial e Documentação de Habilitação.

5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da
fase de lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso,
de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a
reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.

5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá
estar munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa:
Carta de Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público
ou particular com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços
diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da
empresa representada. A Carta de Credenciamento ou Procuração deverá vir
acompanhada de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou

5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações
subsequentes ou a última alteração contratual consolidada, devidamente
registrados; (para sociedades em geral) ou

5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado
dos documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de
sociedade civil) ou

5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão
competente (para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado:
Cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de
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todas as alterações ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado,
no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.

5.3.4 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao
Edital), conforme art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou
fotocópias autenticadas.

5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.

5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente
dos envelopes de proposta de preços e de habilitação.

5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.

5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser
suprida mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o
representante presente tenha poderes para tal.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja
utilizado este item corrigir a numeração dos itens abaixo.

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio
do sistema eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de
negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos
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participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a
continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia
e horário para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a
adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser
esclarecida através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das
xxxx às xxx horas (Horário de Brasília) através dos canais informados no site
www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO
MÁXIMO
UNIT. (R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao
critério de julgamento já estabelecido no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de
Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os
quais auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real
adequação e exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações
suficientes para julgar a aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de
arquivo anexo, contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
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de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.14.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e
nos termos do art. 64, §2° da IN n°01/2018-SEPLAG.

6.15 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.16 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.17 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações
públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões
que possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a
perfeita identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item
6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
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6.20.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas
exclusivas/em lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:
6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que
possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.
6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.

6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a
perfeita identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item
6.1.

6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas
exclusivas/em lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.9 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data prevista
para abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.

6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006 as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação
documental de seu enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme
Modelo em Anexo), a qual deverá ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou
no envelope Proposta Comercial.

6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este
reafirme permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo
legal mediante preenchimento de próprio punho de declaração.
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6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em
apoio ao pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos
licitantes poderá ser efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver
cadastrado na data e horário estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo
pregoeiro, após seu credenciamento.

6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser
impressa e entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se
necessário, pois na impressão da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a
SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão utilizados na abertura da licitação para importação
da proposta digitada pelo licitante.

6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances
com observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela.
6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
03 (três). No caso de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO
MÁXIMO
UNIT. (R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao
critério de julgamento já estabelecido no edital.

6.17 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de
Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os
quais auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real
adequação e exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações
suficientes para julgar a aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de
arquivo anexo, contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.18 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.19 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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6.19.1 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e
nos termos do art. 64, §2° da IN n°01/2018-SEPLAG.

6.20 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.21 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.22 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações
públicas;

6.22.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO

7.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à
xxxxxxxxxx, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos
recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002.

Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação
das propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

8.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade
ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o
Termo de Referência.

8.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que
seja inferior a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

8.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente
informados, mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de
proposta sob alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão
aceitos pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou
circunstâncias de manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

8.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou
força maior poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a
oportunidade de apresentação de defesa prévia.

8.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.

8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja,
toda vez que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema
informará “Dou-lhe uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe
duas” e, por fim, “Fechado”, com intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja
envio de lance neste intervalo de tempo o sistema reiniciará a contagem. A negociação será
encerrada somente quando ninguém mais ofertar lances nos minutos finais.

8.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na
sala de negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de
prorrogação automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.

Nota explicativa: A redação dos itens 8.14 e 8.15 devem ser adequadas as regras da
plataforma eletrônica utilizada pela Administração.
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8.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor
preço.

8.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou lance de menor valor.

8.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do
Pregoeiro negociar com a proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa
e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

8.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.

8.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006.

8.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

8.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

8.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

8.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:

8.29.2 prestados por empresas brasileiras;

8.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

8.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.

8.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

OU

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e
recomendações o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que
com representante presente à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por
meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital
indicará que não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas
com a proposta enviada por escrito.

8.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de
lances.

8.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.
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8.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja
inferior a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos
itens 8.4 e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no
edital, bem como o que dispõe o Termo de Referência.

8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente
informados, mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de
proposta sob alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão
aceitos pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou
circunstâncias de manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

8.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou
força maior poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a
oportunidade de apresentação de defesa prévia.

8.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do
Pregoeiro negociar com a proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na
etapa de “Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a)
negociar diretamente com o licitante visando obter reduções adicionais de preços.

8.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.

8.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para
a contratação.

8.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou
cujos preços unitários e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.

8.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes;
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8.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

8.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

8.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

8.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

8.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:

8.23.2 prestados por empresas brasileiras;

8.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

8.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a
contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
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8.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

17. DO REAJUSTAMENTO

17.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 apresentar documentação falsa;

21.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5 não mantiver a proposta;

21.1.6 cometer fraude fiscal;

21.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará
regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da empresa
deverá ser sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível.

21.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
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21.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

21.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

21.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também
é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no
subitem 21.1 deste Edital.

21.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.

21.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

21.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

21.7 A graduação das sanções relativa aos Índices de Medição de Resultados (IMR) será
baseada na pontuação obtida, mediante o ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO estabelecido no
Anexo IV-B da IN n°01/2018-SEPLAG.

Nota Explicativa: Caso a unidade requisitante resolva adotar um IMR substituto, deverá ser alterada
a redação do subitem 21.7 para que se proceda a adequação das multas ao modelo utilizado e caso
não seja adotado nenhum IMR deve suprimir esse subitem.

21.8 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.
21.9 Todos os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

21.10.1 A rescisão contratual poderá ser:
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21.10.1.1 Determinada por Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93.

21.10.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada pelo CONTRATANTE, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência do CONTRATANTE.

21.10.1.3 Judicial, nos termos da legislação.

21.10.2 Nos casos do subitem 22.11.1, a rescisão deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

21.11 Constituem motivos para rescisão do Contrato, os previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

21.12 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados,
quando os houver sofrido, com direito a:

21.12.1 Devolução de garantia.

21.12.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

21.13 A rescisão de que trata o inciso do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80,
inciso I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

21.14 Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CONTRATANTE contratar
com as licitantes classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.

21.15 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis quando se tratar de recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

21.16 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às
demais licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.

21.17 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº
8.666/93, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do
mesmo diploma legal.

21.18 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

21.19 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
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21.20 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual,
quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

21.21 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo
fax ............, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................

Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos,
especialmente o referente à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu
conhecimento de forma imediata. Sempre que indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de
sobreaviso para o encaminhamento urgente da impugnação.

22.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

22.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Ou

23.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 23.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
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23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

23.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

23.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Ou

23.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o
transcorrer do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em
razão de não observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão
utilizada ( Eletrônica ou Presencial)

23.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

23.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.

23.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá
ser lido e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas
às ............ horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;

23.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;



21 de dezembro de 2019   -   Página 202 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

23.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e
de inexistência de fatos impeditivos;

23.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;

23.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

23.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;

23.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;

23.14.8 - ANEXO VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços;

Nota explicativa: Considerando que “Os editais deverão informar o valor total/global ou estimado das
tarifas bancárias, de modo que tal parcela possa constar da planilha apresentada pelos proponentes”
recomenda-se que os valores dos encargos bancários sejam indicados na Planilha de Custos e
Formação de Preços.

23.14.9 - ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
ANEXO IX - A - Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço;
ANEXO IX - B - Formulário de Formação do Valor para Emissão de Nota Fiscal;

Nota explicativa: Lembrando que se for utilizado o IMR substituto ao apresentado na IN n°01/2018-
SEPLAG os modelos do anexo devem ser adequados ao modelo substituto.

23.14.10 - ANEXO X– Modelo de Termo de Vistoria ou Renúncia;
23.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da
contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Termo de Referência

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de
Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa
______________, inscrita no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019,
instaurado pelo Município de Cascavel, podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta
escrita apresentada quando convocado (a), negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar
ao direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões
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administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da
outorgante no procedimento licitatório em referência.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas
da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos
desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos
desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988;
b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e
c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico
___/20__, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração
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com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa
condição.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à
____________, cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas
da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos
da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei
Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com
a proposta de preços.

ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio
de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade
n.º ___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a
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presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo
a documentação para habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o
(a) Sr. (a) _________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade
RG n.º _____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua
________________________ n.º ______, Bairro ________________________, na cidade de
_________________________ no estado____________________ CEP
_____________________________ email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________

Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente

(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO
Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__

Data/Hora de Abertura:

Objeto:

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:
Email: Telefone:

ITENS DA PROPOSTA FORNECEDOR
ITEM OBJETO UND. QTDE --- --- VLR VALOR
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UNIT. TOTAL

VALOR GLOBAL:

OBSERVAÇÕES:

Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa
(constando no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.

_____________________________________

ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Termo de Contrato, destacados em vermelho itálico, devem ser
preenchidos ou adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação
e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas
definições dos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor
responsável pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando
da finalização do documento.

Trata-se de modelo de contrato e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa N°01/2018-SEPLAG o
referido modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada
justificativa, nos termos do art. 35, parágrafo único. Eventuais sugestões de alteração de texto do
referido modelo de contrato poderão ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor
responsável pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando
da finalização do documento.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE TERMO DE CONTRATO - SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO
(A) ......................................................... E A
EMPRESA .............................................................

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob
o n.º 76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-
011, neste ato representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____,
portador da Cédula de Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º
____________, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro lado como CONTRATADA a empresa ____________, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, sediada à _________, n.º ______, Bairro
________, Cidade/UF __________, CEP _________, neste ato representada pelo (a) Sr (a).
__________, de nacionalidade _________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ________,
inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _______, residente à ______, n.º ____, Bairro _______,
Cidade/UF__________, CEP _______, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregão _____nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados
de.........................., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM (SERVIÇO) LOCAL DE
EXECUÇÃO

QUANTIDADE HORÁRIO/
PERÍODO

VALORES

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, aplicável na hipótese em que a licitação
tenha sido dividida em itens ou grupos, devendo compatibilizar-se com as especificações dos
serviços estabelecidas no Termo de Referência e reproduzir o preço e demais condições ofertadas na
proposta vencedora.
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., e somente poderá ser prorrogado
nos termos do art. 57, §1°, da Lei n°8.666, de 1993.

Nota Explicativa: É o modelo de Edital que contempla campo específico para que a unidade
requisitante indique o prazo inicial de vigência contratual.

O prazo de vigência da contratação, tratando-se de serviços não contínuos, deve ficar adstrito à
vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 57, caput, da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).

Ou

3.1. O valor total da contratação é de R$ .........(......)

Nota Explicativa. O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período inicial de
vigência estabelecido.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos
serviços é variável, cabe inserir o subitem 3.3 acima.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Funcional Programática: -----------------------
Órgão: -----------------------
Unidade: -----------------------
Ação: -----------------------
Vínculo: -----------------------
Subelemento: -----------------------
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4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência e no Anexo X da IN N°01/2018-SEPLAG.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços do valor contratual (reajuste em sentido estrito)
são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência, anexo do Edital.

Nota Explicativa: Conforme o item 3.1, “a”, do ANEXO VI-F, da IN N°01/2018-SEPLAG, a
comprovação da prestação da garantia será feita pela contratada após a assinatura do Termo de
Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão
contratante, e não como condição para a assinatura do instrumento.

CLÁUSULA OITAVA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sanções administrativas são aquelas relacionadas no item 21 do Edital.

10.2. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de
autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao
contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do
contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela
CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho (art. 65 a 67 da IN N°01/2018-SEPLAG).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento
das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será
executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da
legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados
à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.



21 de dezembro de 2019   -   Página 211 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO IX da IN N°01/2018-SEPLAG.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e
de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes
práticas:

14.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do
contrato;

14.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de execução de contrato;

14.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

14.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

14.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

14.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
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14.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processo originários da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saude do
Paraná. .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, IN n°01/2018-SEPLAG e demais normas
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Nota explicativa: No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A Administração
Pública pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condição de destinatária final de bens e
serviços, quando suas prerrogativas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem
insuficientes para garantir a proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de
Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse
sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto
consumidora de bens e serviços. Isso porque ao definir, em seu art. 2º, ‘consumidor’ como toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, a Lei
não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a Administração Pública se utilizar de todos os
direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda de acordo com o citado relatório,
esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e ToshioMukai. Diversas
outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o Acórdão 1.729/2008-TCU-
Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira Câmara,
de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000,
ambas do Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente”.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. É eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da
CONTRATADA e de 2 testemunhas para atender o disposto no art. 784 do CPC que considera título
executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.

Nota Explicativa:Observar que o contrato e seus aditivos somente terão eficácia após a publicação
de seu resumo na imprensa oficial, nos termos do ANEXO VI-G, item 4, da IN N°01/2018-SEPLAG

ANEXO VIII

PLANILHA/TABELA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota explicativa 1. Deverá ser utilizado o mesmo modelo de planilha/tabela adotado pela unidade
requisitante para a formação do preço.

ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG
ou outro modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - A
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG
ou outro modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - B
FORMULÁRIO DO VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG
ou outro modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante.
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: ...................................................., CNPJ nº ...................................................
Endereço: ...............................................................................................................................
Fone:...........................................Fax: ......................................... E-mail: .... ...................................
Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto
do Edital de Licitação nº _____/20___, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos
serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita
elaboração da proposta comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo
inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Cascavel, ...... de .................. de 20__.

Visto do representante legal ou procurador da empresa: ............................................
Carteira de Identidade: ................................................. Órgão Expedidor: .............................. (Obs.
Enviar preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso)
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados de
acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência,
cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação,
para que não conflitem.

Trata-se de modelo de edital e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa nº01/2018-SEPLAG, o
referido modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada
justificativa, nos termos do art. 35, parágrafo único da referida IN. Eventuais sugestões de alteração de
texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável
pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização
do documento.

As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao
examinar os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após
aprovação da consultoria jurídica, deverá excluir a nota.

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram
destacadas com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:

- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em verde.
Se for permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.

- Se não for exigida a subcontratação de ME e EPP, exclua todas as disposições destacadas em cinza. Se
for exigida subcontratação de ME e EPP, mantenha tais previsões. A Administração pode optar em
exigir, no Edital, a subcontratação de parcelas do serviço ou da obra para Micro ou Empresas de
Pequeno Porte.(Manual de Licitação Tribunal de Contas do Paraná)

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.
MODELO DE EDITAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...

Ou

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...

(Processo Administrativo n.°........................)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO PARA REGISTRO DE PREÇOS (por item,
lote/grupo), sob forma de execução indireta, no regime de empreitada por (preço
unitário/global/integral), a qual terá por objeto a contratação de (descrever o objeto conforme definido
no termo de Referência). Esta licitação será processada com fundamento nas disposições da
Constituição da República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas
alterações, da Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º 6.772,
de 10 de novembro de 2017, e dos Decretos Municipais n.º 6.727/2006, 9.032/2009, 11.445/2013,
14.405/2018 e 14.414/2018, das normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual fazem parte
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integrante, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, na Instrução Normativa n°01/2018 - SEPLAG e na legislação específica aplicável ao
objeto licitado.
Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial

IMPORTANTE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de
Pregão Eletrônico (licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme indicado

abaixo, na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à Rua Paraná,
n.º 5000, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-011.
Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS: Dia __/__/2019, a partir das __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE
DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das
propostas pelo Pregoeiro.

Ou
PROTOCOLIZAÇÃO DOS
ENVELOPES

Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA DOS
ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a), a qual será realizada depois de protocolados os
envelopes e realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):

(Informar o n°da licitação) Decreto Municipal n.o xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx

Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes

ao edital para que o licitante possa acessar todas as informações necessárias a sua participação no

certame.
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1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a contratação de serviços

de ...................................................., condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será dividida em grupos/lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante
no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.

O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou
parcela representa uma licitação isolada ou em separado.

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme
disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força
do disposto no art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os
recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do
objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247
do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.

A IN n°01/2018-SEPLAG afirma, no item 3.8 do Anexo II – Diretrizes para Elaboração dos Estudos
Preliminares, que “o parcelamento da solução é regra, devendo a licitação ser realizada por item,
sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução
ou perda de economia de escala”. Segundo o mesmo dispositivo, o objeto poderá ser parcelado caso se
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assegure, concomitantemente, que: 1) a divisão é técnica e economicamente viável; 2) não haverá
perda de economia de escala; e 3) haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da
competitividade.

A unidade requisitante, no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de
execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.

Nota Explicativa 2: O item 1.4 trata do critério de julgamento da licitação.
No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do
somatório dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo
total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).

1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)
orçamentária (s):

Funcional Programática:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a
ser aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação
jurídica. Tal exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial
compatível com o objeto licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente
registrado comprova não apenas o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas
também que a empresa o faz de forma regular. E nesse ponto, não basta que a licitante detenha a
capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em conformidade com a lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno

porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no
item 2.7 deste Edital;

2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em
consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação
são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente
modelo de minuta foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.

Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder
discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-
se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo.
Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de
empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à
competitividade do certame .

Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração
deverá adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.4.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa nº
01/2018-SEPLAG);

2.3.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos
arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram
entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a
organização social, mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos
atos constitutivos.

2.4.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa nº 01/2017 - SEPLAG.

OU
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2.4.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.

2.4.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os
benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 2.4.9, se não for possível a participação de cooperativas. Caso
contrário, utilizar os subitens 2.4.9 e 2.4.9.1.

Oportuno destacar que a proibição da participação de sociedades cooperativas na contratação de
serviços continuados com disponibilização de mão de obra é a regra, devendo o órgão licitante analisar
com cautela as características do serviço, especialmente quanto às diversas obrigações dos
trabalhadores que executarão os serviços, para verificar se, no caso concreto, as tarefas são passíveis de
execução com autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação e habitualidade, seja entre a
sociedade cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administração, nos termos do artigo 10 da
Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG. No caso de possibilidade de participação de cooperativas
observar os requisitos de habilitação previstos no item 10.5 do Anexo VI-A da IN n°01/2018-SEPLAG.

Lembramos que, caso seja permita a participação de sociedades cooperativas, as demais disposições do
Edital deverão ser adaptadas a esta nova condição.

2.5 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.

2.6 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em
virtude de condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de
02 de junho de 1992.

2.7 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta
licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua
aptidão financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.

2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que
deverá fornecer e/ou executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.

2.9 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando,
por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução
e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em
ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos), indicada no
subitem seguinte;

2.10 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se
recomenda que seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a ordem
de adjudicação que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor proposta para
itens que não possam ser executados pela mesma empresa (por força da necessária segregação de
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funções). Por isso, cabe ao gestor analisar a natureza do serviço e examiná-la com base no artigo 31 da
IN° 01/2018 e item 3.2 do Anexo VI-A.

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)

3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes
atribuições:

31.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.
3.1.2 Abrir as propostas de preços.
3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.
3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as
propostas de menores preços.
3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.
3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em
primeiro lugar.
3.1.7 Declaração do vencedor.
3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.
3.1.9 Elaboração de ata da sessão.
3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à
autoridade superior, visando à homologação e a contratação.
3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.

4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste
edital, fechados e indevassáveis, da seguinte forma:

4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços que
atenda aos requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes informações
em sua face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os
documentos indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face
externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:
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CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie representante,
a proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios
conforme modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal fim, distinto daqueles de
Proposta e de Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á ao
(à) Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido de
documento de identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe dê
poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e
Documentação de Habilitação.

5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da
fase de lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a
reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.

5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá
estar munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de
Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público ou
particular com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços
diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da
empresa representada. A Carta de Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada
de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou
5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações
subsequentes ou a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados;
(para sociedades em geral) ou
5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos
documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil)
ou
5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente
(para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do
Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as
alterações ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual
estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura.
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5.3.4 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao Edital),
conforme art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou
fotocópias autenticadas.

5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.

5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de proposta de preços e de habilitação.

5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.

5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser suprida
mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante
presente tenha poderes para tal.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja
utilizado este item corrigir a numeração dos itens abaixo.

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do
sistema eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de
negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos participantes
via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
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6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a
adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser
esclarecida através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das xxxx
às xxx horas (Horário de Brasília) através dos canais informados no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO
MÁXIMO
UNIT. (R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao
critério de julgamento já estabelecido no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de

Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para
julgar a aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo
anexo, contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e

Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de

vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
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seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos

eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.14.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,

concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos

termos do art. 64, §2° da IN n°01/2018-SEPLAG.

6.15 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.16 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.17 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte

dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do

Paraná e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos

agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao

erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições

estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que

possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
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6.19.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a
perfeita identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item
6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas
exclusivas/em lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.
OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA
6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições

estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam

prejudicar a sua inteligência e autenticidade.

6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.

6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a
perfeita identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.1.

6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas
exclusivas/em lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.9 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data prevista
para abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.
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6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006 as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação
documental de seu enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo
em Anexo), a qual deverá ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no
envelope Proposta Comercial.

6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este
reafirme permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo
legal mediante preenchimento de próprio punho de declaração.

6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em
apoio ao pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos
licitantes poderá ser efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver
cadastrado na data e horário estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo
pregoeiro, após seu credenciamento.

6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser
impressa e entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se necessário,
pois na impressão da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO
PROTOCOLO, dados que serão utilizados na abertura da licitação para importação da proposta
digitada pelo licitante.

6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances com
observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela.
6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03
(três). No caso de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO
MÁXIMO UNIT.

(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao
critério de julgamento já estabelecido no edital.

6.17 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de

Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para
julgar a aceitabilidade da proposta.
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Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo
anexo, contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.18 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.19 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventosarrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.19.1 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos
termos do art. 64, §2° da IN n°01/2018-SEPLAG.

6.20 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.21 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.22 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.22.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO

7.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à
xxxxxxxxxx, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos
de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do
artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002.

Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação
das propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

8.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade ao
objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o
Termo de Referência.

8.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja
inferior a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

8.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de
proposta sob alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão
aceitos pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou
circunstâncias de manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

8.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força
maior poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a
oportunidade de apresentação de defesa prévia.

8.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.

8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja,
toda vez que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema
informará “Dou-lhe uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe
duas” e, por fim, “Fechado”, com intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja envio
de lance neste intervalo de tempo o sistema reiniciará a contagem. A negociação será encerrada
somente quando ninguémmais ofertar lances nos minutos finais.
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8.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na sala
de negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de
prorrogação automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.

Nota explicativa: A redação dos itens 8.14 e 8.15 devem ser adequadas as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração.

8.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor
preço.

8.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente após
o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou lance de menor valor.

8.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do
Pregoeiro negociar com a proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

8.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.

8.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

8.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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8.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.

8.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.

8.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
8.29.2 prestados por empresas brasileiras;
8.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
8.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
8.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

OU

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e
recomendações o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que
com representante presente à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por
meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará
que não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas com a
proposta enviada por escrito.

8.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de
lances.

8.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

8.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja
inferior a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.



21 de dezembro de 2019   -   Página 233 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

__________________________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial para Registro de Preços: Serviços Não Continuados
Elaboração: Outubro/2019

Página 18 de 52

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos
itens 8.4 e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no
edital, bem como o que dispõe o Termo de Referência.

8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

8.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de
proposta sob alegação de erro de cotação ou congêneres.

8.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

8.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

8.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força
maior poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a
oportunidade de apresentação de defesa prévia.

8.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do
Pregoeiro negociar com a proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

8.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na
etapa de “Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a) negociar
diretamente com o licitante visando obter reduções adicionais de preços.

8.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.

8.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações
do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

8.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou
cujos preços unitários e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.

8.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes;
8.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
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8.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

8.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.

8.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.

8.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
8.23.2 prestados por empresas brasileiras;
8.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
8.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
8.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a
contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9 DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA FINAL

Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do
Governo Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas
e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o
limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
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exercício considerado e também o Portal de Informações para todos - Seção despesas - Credor do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual
de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro
deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°,
9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de
desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.

9.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VI-A da
IN N°01/2018-SEPLAG, que:

9.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;
9.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
9.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.2.3.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta
de preços ou menor lance que:

9.2.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.2.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

9.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da
Lei nº 8.666/1993 a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VI-A da IN n°001/2018-SEPLAG,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob
pena de não aceitação da proposta.
Ou
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9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da documentação complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.6 deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de
contratação utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso a Administração deverá
fixar tempo mínimo razoável para eventual apresentação do documento solicitado, considerando, para
tanto, a complexidade da licitação.

9.7 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de
custo readequadas com o valor final ofertado.

9.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação (se for o caso);

9.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que não haja majoração do preço proposto.

9.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não
venham a causar prejuízos aos demais licitantes;

9.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.

9.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

Ou

9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão e informará a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão
Eletrônico ou Pregão Presencial).

9.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10. DA HABILITAÇÃO

Nota explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas
poderão prejudicar a competitividade da licitação e ofender o disposto no art. 37, XXI da Constituição
Federal, o qual preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É
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fundamental que a Administração examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação
demanda a exigência de todos os requisitos de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em
consideração o vulto, a complexidade do objeto, a essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de
sua paralisação em função da eventual incapacidade econômica da contratada em suportar vicissitudes
contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade
(Súmula 247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação
mais amplos somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na
exigência pertinente, tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.

Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei
nº 8.666, de 1993.

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção ou condição que impeça a
participação no certame ou a futura contratação.

10.1.1 Constatada a existência de sanção ou condição impeditiva, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as consultas em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

10.3 A documentação relativa à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante consistirá
em:

10.3.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;
10.3.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração
contratual consolidada, devidamente registrados;
10.3.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresarial do tipo S/A): Ato
constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhados dos documentos de
eleição de seus administradores em exercício;
10.3.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente;
10.3.5 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de
Microempreendedor Individual;
10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados Menores, de Idoneidade e de Inexistência
de Fatos Impeditivos.

10.4 A documentação relativa à comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA do
licitante consistirá em:

10.4.1 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente,
ou outra equivalente na forma da lei;

10.4.2 Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
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10.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

10.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943. (Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011);

10.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
mediante a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS.

10.5. Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito
de negativas.

10.6 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial,
ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de ....... (.........) horas [mínimo de duas horas], documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação da habilitação poderão ser apresentados
em original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à
verificação de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.

10.6.3 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

10.6.4 A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para
abertura das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo
para apresentação de documentos de habilitação que não houverem sido entregues na
sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou
quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.

10.6.5 Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas do tipo “não são válidas para
fins licitatórios”.

10.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971.

10.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.6.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.6.10 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº
123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
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regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato.

10.7 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

Nota Explicativa: Reitere-se o quanto já dito, de que a exigência pode restringir-se a alguns itens, como,
por exemplo, somente aos itens não exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou
mesmo não ser exigida para nenhum deles, caso em que deve ser suprimida do edital.

É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados,
estabelecidos conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista
justificativa do percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº
8.666, de 1993.

10.7.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.7.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.

10.7.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

10.7.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período
de existência da sociedade;

10.7.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que:
“Por outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em
uma avaliação precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla
posterior e corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário
consiste em documento definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A
figura do balanço intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

10.7.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador.

10.7.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.7.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido equivalente a xxx% (xxxxxx) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.

Nota Explicativa 1: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido constante no item 10.7.4 se
insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

Nota Explicativa 2: Deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou
parcial do contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores,
o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. A sondagem do
mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área
objeto da contratação. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o
valor total estimado da contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade
de comprovação de patrimônio líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de
interessados no certame, em especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o
princípio constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável
avaliação técnica sobre o assunto. Caso feita a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica
vedada a exigência simultânea de garantia da proposta (art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme
interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

Em casos de dúvidas quanto à fixação do patrimônio líquido da empresa ou outras inerente a
qualificação econômico financeira, deve ser consultado um profissional da área de contabilidade, o qual
deverá emitir nota técnica estabelecendo qual a melhor porcentagem a ser adotada.

10.7.5 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
10.7.6 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento.

10.7.7 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e
representante legal da empresa que serão analisados com base no balanço apresentado.

10.7.8 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente
licitação, aliado a condição de ser este um novo modelo de contratação de empresa
responsável pela prestação de serviços, devendo, portanto, a CONTRATADA apresentar
solidez e boa saúde financeira para garantir o fornecimento o serviço ao Contratante.
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10.7.9 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal qual
definidas no Artigo 3º da Lei 11.638/2007, deverão estar publicados em Diário Oficial e em
outro de grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n.º 6404/76),
essas últimas e as companhias de capital aberto deverão apresentar ainda, relatório de
auditoria independente, cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas
no Artigo 3º, da Lei 11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte,
optante do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem balanço
acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado
pelo órgão competente do Registro de Comércio (Decreto Lei 486/69).

10.7.10 A Comprovação de patrimônio líquido do valor estimado da contratação, se dará por
meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

Nota Explicativa: Em relação à documentação complementar de qualificação econômico-financeira,
contém exigências embasadas na IN nº 01/2018-SEPLAG. Deve-se observar que o item 12 do Anexo VI-A
da IN nº 01/2018 - SEPLAG autoriza que os requisitos de qualificação econômico-financeira sejam
adaptados, suprimidos ou acrescidos de outros considerados importantes para a contratação, observado
o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.
O Pregoeiro ou a equipe de apoio devem saber operacionalizar as novas exigências, com condições de
compreender e julgar os documentos apresentados. Recomenda-se buscar previamente orientações
técnicas para tanto, especialmente da área contábil, se for necessário.

10.8 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Técnica, consistirá em:

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em
dispositivo editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Frisando-se que as exigências
devem restringir-se a alguns itens específicos do edital e devem ser justificadas no processo licitatório.
Nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas, é obrigatório o
estabelecimento de parâmetros mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.). Assim como é importante
salientar a impossibilidade de se fixar parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos
excepcionais pode ser exigido quantitativo superior a 50% do item licitado.

10.8.1 As empresas, relativamente ao(s) item(ns).... (ou para todos os itens), deverão
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

10.8.1.1 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional .........(escrever
por extenso, se for o caso), em plena validade;

Nota explicativa: Tal exigência só deve ser formulada quando, por determinação legal, o exercício de
determinada atividade afeta ao objeto contratual esteja sujeita à fiscalização da entidade profissional
competente, a ser indicada expressamente no edital.

Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade ao
correspondente conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou inscrição, para fim de
habilitação, torna-se inaplicável.

Nessas situações, o referido subitem deve ser excluído.

Jurisprudência atinente ao registro no Conselho Regional de Administração – CRA:
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“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE.

1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à
atividade-fim, a teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas de segurança
e vigilância não se sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração.

2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame à
apresentação de certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA.

3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão inseridas as
executadas pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza e conservação não estão
sujeitas à inscrição no CRA, pois na atividade básica não exige a presença de profissionais de
Administração.” (Processo nº 200131000002295, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Órgão
Julgador: Quinta Turma, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ 18/6/2004 – página
30.)

“Segundo o contra recurso apresentado pela empresa [...], e cujas razões foram assimiladas pela
Comissão de Licitação, o atestado para ter validade deveria ter sido registrado no Conselho Regional de
Administração do Estado de [...].

Ora, já demonstramos (vide fls. 9/12 - vol. principal) que a Jurisprudência firmou entendimento de que é
a atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o Conselho Profissional
que tem competência para a Fiscalização (STJ, Resp nº 488.441/RS). Ademais, as empresas prestadoras
de serviços de limpeza, conservação e prestação de serviços de vigilância desarmada não se inserem
dentre as hipóteses da lei regulamentadora da profissão de administrador (TRF 4ª Região, Remessa Ex-
Offício nº 12.923/SC).” Acórdão nº 2211/2010 Plenário, TCU

“9.4.17. em atenção ao princípio da legalidade, abstenha-se de exigir, no caso de contratação de
serviços de informática, o registro de licitantes ou profissionais ou os atestados no Conselho Regional de
Administração ou em qualquer outro conselho, uma vez que as atividades de tecnologia da informação
não são regulamentadas por lei;” Acórdão nº 1724/2010 Plenário, TCU.

Nota explicativa: O TCU possui firme jurisprudência quanto a tal interpretação abrangente do “quadro
permanente” do licitante, que não deve ser restrito ao vínculo empregatício ou societário, admitindo-se
também o vínculo por meio de contrato de prestação de serviços (Acórdãos n° 170/2007, n° 141/2008,
n° 1.905/2009, n° 2.828/2009, n° 73/2010, n° 1.733/2010, n° 2.583/2010, n° 600/2011, n° 1.898/2011 e
n° 2.299/2011, todos do Plenário).

Ademais, a jurisprudência do TCU também se posiciona no sentido de que não é razoável exigir a
comprovação do vínculo permanente entre empresa e responsável técnico no momento de
apresentação da proposta, por restringir a ampla competitividade ao impor ônus antecipado aos
licitantes (por exemplo, Acórdãos n° 2.471/2007, n° 1.265/2009, n° 1.282/2010, n° 1.028/2011 e n°
2.353/2011, todos do Plenário).

Vejamos, a propósito, a irregularidade apontada no Acórdão n° 2.607/2011, também do Plenário:

“9.1.2. ausência de previsão, no edital da Concorrência (...), da possibilidade de comprovação da
capacidade técnica do responsável pela obra por meio de contrato regido pelo Direito Civil ou
declaração de que o profissional integraria o quadro da licitante como responsável técnico, se a
empresa viesse a ser contratada, em desconformidade com os Acórdãos/TCU 2297/2005 e 291/2007,
ambos do Plenário;”

Assim, além da tradicional extensão da interpretação do “quadro permanente”, também se deve admitir
que o vínculo seja comprovado mediante tal declaração de disponibilidade futura.
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No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Nota explicativa 2: Nos serviços em que seja necessário exigir alguma qualificação profissional
específica, será possível, justificadamente, exigir a capacitação técnico-profissional, nos termos do art.
30, §1º, I da Lei n. 8.666/93 (como é feito nos serviços de engenharia, por exemplo). Nessa hipótese, os
profissionais devem ser arrolados, bem como a experiência anterior a ser comprovada por cada um –
a qual se limita às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, a serem expressamente
indicadas no edital (art. 30, § 2°, da Lei n° 8.666/93). Alertamos que o art. 30, § 1°, I, da Lei n° 8.666/93
veda, para a capacidade técnico-profissional, as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.
O § 5° do mesmo artigo também veda genericamente a exigência de comprovação de atividade ou
aptidão com limitações de tempo, época ou locais específicos. Portanto, nesse caso, recomenda-se a
inclusão da seguinte redação:

*.*. Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade profissional XXXX, detentor de atestado de responsabilidade
técnica relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da contratação, a saber:

i. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

ii. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;

etc.

*.*.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data
prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor
do certame.

*.*.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme
Acórdãos TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

10.8.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado.

10.8.3 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

10.8.3.1 ....

10.8.3.2 ....

Nota Explicativa: Conforme Acórdão nº 914/2019-Plenário do Tribunal de Contas da União, é
obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de
capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis em
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características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Nesse sentido, é consignado no acórdão
a seguinte recomendação:

“9.3.2. estabeleça no edital da nova licitação, de forma clara e objetiva, os requisitos de qualificação
técnica que deverão ser demonstrados pelos licitantes, os quais deverão estar baseados em estudos
técnicos os quais evidenciem que as exigências constituem o mínimo necessário à garantia da regular
execução contratual, ponderados seus impactos em relação à competitividade do certame;”

10.8.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
10.8.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VI-A da IN n°01/2018-SEPLAG.

10.8.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VI-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.

10.8.7 Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital.

10.8.8 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsável.

10.8.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para
execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças
técnicas ou financeiras com a contratante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na
habilitação “comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação”. Lembramos que tal documento só deve ser exigido
para a habilitação do licitante caso a vistoria seja definida pelo órgão, no Termo de Referência, como
obrigatória, assim como deverá ser apresentada justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VI-A da IN
n°01/2018-SEPLAG.

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda que se exija
não a visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos
serviços, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Por isso, a Comissão Permanente faz a sugestão de disposição no edital que permite ao licitante emitir
declaração, mesmo quando a unidade requisitante exija a vistoria. Isso evita que exigências de vistoria
sem o embasamento técnico adequado sejam motivo de frustração do certame.

Caso a unidade requisitante efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos
licitantes, recomenda-se então que substitua esse trecho final da disposição (ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho...), por um resumo da
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justificativa técnica de tal exigência (uma vez que, na presente licitação,…), fazendo referência ao
documento do processo que a contém.

Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que sejam
adotadas as providências acima (existência de justificativa técnica, cuja motivação seja mencionada de
forma resumida no edital).Nesse caso, não se deve indicar uma data e horário específico, mas sim
conceder um prazo razoável para todos os interessados.

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a
participação no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e
congêneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e,
consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes..

10.8.9 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

10.9.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n.
5.764 de 1971;

10.9.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

10.9.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;

10.9.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

10.9.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e

10.9.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o
contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

10.9.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria
não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10.10 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de ..............., após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio
da documentação por meio do fac-símile (XX) XXXX-XXXX ou do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.

Ou

10.10 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
protocolizados em envelope separado, juntamente com a proposta.
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Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.10 de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial).

10.10.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.10.1 quando a modalidade de contratação utilizada
for Pregão Eletrônico.

10.10.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.10.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.10.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.11 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.11.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.

10.12 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.

10.13 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Ou

10.14. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma, podendo
definir que será publicado a data de retorno no Órgão Oficial.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.14 de acordo com a forma Eletrônica ou Presencial de
Pregão utilizada.
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10.15 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

10.16 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

10.17 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

Nota explicativa: O subitem 10.17 só se aplica nas licitações por itens, e desde que o edital exija
comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de qualificação econômico-financeira,
ou comprovação de aptidão, para fins de qualificação técnica.

Na licitação por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-financeira e
técnica) devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada item. Não se pode
exigir do licitante que concorre em apenas um item requisitos de qualificação econômico-financeira ou
técnica correspondentes ao objeto da licitação como um todo.

Todavia, quando o licitante concorre em mais de um item, compromete-se a executar
concomitantemente as diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, os
requisitos de habilitação devem ser cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens que o
licitante efetivamente venceu, e não apenas concorreu.

10.18 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de ......
(.......) horas/dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

11.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nota explicativa: Compete à área responsável pela elaboração do edital definir os dados que devem
constar na proposta final do licitante declarado vencedor, portanto este item deve ser adequado a cada
caso concreto.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão
Eletrônico ou Pregão Presencial).

12 DOS RECURSOS

12.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo .... (......) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

12.1.1. A data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interesse na
interposição de recurso serão informados pelo (a) pregoeiro (a) via chat após o término da
disputa de lances e declaração do vencedor do lote.

Ou

12.1.1 Na data estipulada para divulgação do resultado de habilitação da(s) empresa(s) far-
se-á necessária a presença de representante devidamente credenciado das licitantes quais
desejem interpor recurso.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.1.3 A intenção de interpor recurso e a síntese das razões do recorrente deverão
obrigatoriamente ser registradas no chat.

Ou

12.1.3 A intenção e a motivação do recurso devem, obrigatoriamente, ser registradas na Ata
da sessão, sendo que o não cumprimento deste importará a decadência de interpor recursos.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.3 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

12.1.4 A falta de manifestação e motivação no prazo concedido importará a decadência do
direito de recurso.

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

12.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
licitante.

12.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante.

12.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no sistema de Pregão Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

Ou

13.2.1 A convocação se dará por meio de e-mail, publicação no Órgão Oficial ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
informados na proposta e documentação do licitante, sendo responsabilidade deste, manter
seus dados cadastrais atualizados.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão
utilizada ( Eletrônica ou Presencial)
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

15.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Homologado o resultado da licitação, o(s) licitante(s) habilitado(s) será(ão) convocado(s) para
assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.

16.2 A convocação dar-se-á mediante notificação publicada no Órgão Oficial do Município e
encaminhada ao endereço de correio eletrônico informado pelo licitante em sua proposta de
preços, facultando-se ainda a utilização de outros meios, a critério do Município de Cascavel.

16.3 O convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para
providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preços.

16.3.1 Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito
pelo Município de Cascavel.

16.3.2 Na hipótese de envio da Ata de Registro de Preços por correspondência a contagem do
prazo terá como marco inicial a entrega do instrumento ao destinatário.

16.3.3 Informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações/Contratos, no endereço
indicado no preâmbulo deste edital, ou por meio de mensagem ao endereço de correio
eletrônico compras@cascavel.pr.gov.br. Telefone: (45) 3321-2300.

16.4 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços dentro
do prazo estabelecido neste instrumento o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no neste
edital, podendo o Município convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais
licitantes, após comprovação de compatibilidade da proposta e da habilitação.

16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
sendo contado a partir da data de sua assinatura.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

17.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme art. 62 da Lei n.º 8.666/93.
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Nota explicativa: De acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente à
modalidade pregão, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais).

Assim, não havendo termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis,
como carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais deve constar
expressamente a vinculação à proposta e aos termos do edital de licitação. A redação do presente
tópico procura abarcar ambas as hipóteses.

17.2 O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

17.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;

17.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

17.6 Na hipótese de irregularidade fiscais, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.7 No caso de formalização do instrumento de Contrato o preço estabelecido será fixo e
irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após
o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta,
pela variação do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro que vier a
substituí-lo.

18. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

18.1 A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva comprovação
do desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico
e da aprovação da autoridade competente, conforme Decreto Municipal n.º 10.248/11.

18.2 Caso, no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços, haja supressão ou aumento de
preços será permitido o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme previsão legal e nos termos
do Decreto Municipal n.º 10.248/11.

18.3 Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por
iniciativa da Administração ou mediante solicitação da detentora da ata, desde que sejam
apresentadas as devidas justificativas fundamentadas.
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18.4 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no
mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.

18.5 Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao
Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da
data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e
acompanhado dos seguintes documentos:

18.5.1 Planilha analítica de composição do novo preço, com os mesmos elementos
formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da
empresa, conforme Decreto Municipal n.º 10.248/11.

18.5.2 Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) do (s) elemento (s) formador (es) do novo
preço.

18.6 Sendo procedente o requerimento da detentora, o equilíbrio econômico financeiro será
concedido a partir da data de protocolo do pedido.

18.7 A detentora não poderá interromper a entrega e/ou execução do objeto da Ata de Registro
de Preços durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

19. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência,
anexo a este Edital.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2 apresentar documentação falsa;

22.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.5 não mantiver a proposta;

22.1.6 cometer fraude fiscal;

22.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
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caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa
juridicamente plausível.

22.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

22.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

22.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também
é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no
subitem 22.1 deste Edital.

22.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.

22.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

22.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
22.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

22.7 A graduação das sanções relativa aos Índices de Medição de Resultados (IMR) será baseada
na pontuação obtida, mediante o ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO estabelecido no Anexo IV-B da
IN n°01/2018-SEPLAG.

Nota Explicativa: Caso a unidade requisitante resolva adotar um IMR substituto, deverá ser alterada a
redação do subitem 22.7 para que se proceda a adequação das multas ao modelo utilizado e caso não
seja adotado nenhum IMR deve suprimir esse subitem.

22.8 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.
22.9 Todos os casos de cancelamento da ata serão formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
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22.10 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis
quando se tratar de recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
22.11 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às demais
licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.
22.12 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº
8.666/93, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do
mesmo diploma legal.
22.13 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
22.14 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
22.15 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando
não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

22.16 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo
fax ............, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................

Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos, especialmente o
referente à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma
imediata. Sempre que indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o
encaminhamento urgente da impugnação.

23.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

23.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Ou

24.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 24.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)
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24.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

24.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

24.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Ou

24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o
transcorrer do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em
razão de não observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 24.4, 24.5 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

24.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

24.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

24.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

24.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá
ser lido e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.

24.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
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24.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;

24.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e de
inexistência de fatos impeditivos;

24.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;

24.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

24.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;

24.14.8 - ANEXO VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços;

24.14.9 - ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
ANEXO IX - A - Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço;
ANEXO IX - B - Formulário de Formação do Valor para Emissão de Nota Fiscal;

Nota explicativa: Lembrando que se for utilizado o IMR substituto ao apresentado na IN n°01/2018-
SEPLAG os modelos do anexo devem ser adequados ao modelo substituto.

24.14.10 - ANEXO X– Modelo de Termo de Vistoria ou Renúncia;
24.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da
contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Termo de Referência

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da
Cédula de Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa
______________, inscrita no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019,
instaurado pelo Município de Cascavel, podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta
escrita apresentada quando convocado (a), negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao
direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões
administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da
outorgante no procedimento licitatório em referência.
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_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei,
que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos
desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis)
anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de
1988;

b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico
___/20__, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).
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OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa
condição.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à
____________, cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei,
ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da
legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei
Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com a
proposta de preços.

ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope
contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação para
habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º
_____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua
________________________ n.º ______, Bairro ________________________, na cidade de
_________________________ no estado____________________ CEP
_____________________________ email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.
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_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO
Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__

Data/Hora de Abertura:

Objeto:

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Fornecedor:
Endereço:

Cidade:
CNPJ:
Email: Telefone:

ITENS DA PROPOSTA FORNECEDOR

ITEM OBJETO UND. QTDE --- --- VLR
UNIT.

VALO
R

TOTAL

VALOR GLOBAL:

OBSERVAÇÕES:

Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.
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Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa
(constando no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.

________________________________

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Ata de Registro de Preços, destacados em vermelho itálico, devem ser
preenchidos ou adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e
critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas
definições dos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável
pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

Trata-se de modelo de contrato e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa N°01/2018-SEPLAG o
referido modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada
justificativa, nos termos do art. 35, parágrafo único. Eventuais sugestões de alteração de texto do
referido modelo de contrato poderão ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável
pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização
do documento.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/2019

PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL N.º ___/2019

PROCESSO N.º _____/2019

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste
ato representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da
Cédula de Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e
domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica ou presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20.....,
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processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço
de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital
de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

Quantidade Valor Unitário

1
2
3
...

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo ser adaptada de acordo com as
condições e características atinentes a natureza do serviço.

2.1 As quantidades estabelecidas são meramente são estimativas, não obrigando o Município à
contratação total.

2.2 O Município poderá, por meio do Departamento de Gestão de Compras e Administração,
contratar o objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento da detentora e obedecendo a ordem de classificação
das respectivas propostas.

2.3 Os preços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para
pagamento em até 15 (quinze) dias, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora,
devidamente atestada.

2.4 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens,
mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA

3.1 O Gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de ________.
O (s) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de
Preços e pelo atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) será (ão) _______, matrícula n.º ____, devendo
cumprir as disposições contidas nos Decretos Municipais n.º 11.445/13 e 14.405/18.



21 de dezembro de 2019   -   Página 262 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

__________________________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial para Registro de Preços: Serviços Não Continuados
Elaboração: Outubro/2019

Página 47 de 52

3.2 Caberá à Secretaria responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços, por
intermédio do Fiscal, providenciar a publicação trimestral dos preços registrados, para orientação
da Administração Municipal, além de encaminhar cópia da publicação ao Departamento de Gestão
de Compras e Administração para que seja anexada ao respectivo processo.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

OU

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria
da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DA ATA

5.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de __ (____) meses, sendo contado a
partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - REVISÃO E CANCELAMENTEO DA ATA

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

Nota explicativa: Suprimir o item 6.4.1 quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados
na ata.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão administrador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
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6.7 O registro do fornecedor será cancelado nos seguintes casos:

6.7.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.7.2 não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;

6.7.3 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo;

6.7.4 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6.7.5 em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

6.7.6 por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.7.7 por razão de interesse público; ou

6.7.8 a pedido do fornecedor.

6.8 Nas hipóteses previstas no subitem 6.7 a comunicação do cancelamento de preço registrado
será publicada no Órgão Oficial do Município, juntando-se o comprovante ao processo que deu
origem ao registro.

6.9 A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro de preços através de
requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Cascavel, de segunda a sexta-feira, das
08h30min às 17h.

6.9.1 Caso não se verifique fundamentação em sua solicitação a detentora sujeitar-se-á às
sanções administrativas previstas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, conforme o caso, bem
como aquelas dispostas no respectivo instrumento convocatório.

6.10 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com classificação
imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para efetuar o fornecimento, nos
termos de sua proposta.

6.11 Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

6.12 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será
feita através do Órgão Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.
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8.2 A detentora da ata de registro de preços fica obrigada, durante a validade do registro de
preços, a aceitar os acréscimos de quantidade que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta.

CLÁUSULA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

9.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e
de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes
práticas:

9.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;

9.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de execução de contrato;

9.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

9.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

9.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

9.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.

9.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processos originários da Secretaria Municipal
de Saúde, conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Além do que consta desta Ata deve também ser considerado, para efeitos legais e jurídicos, o
contido no Edital do Certame Licitatório e seus Anexos.
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10.2 Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas
/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados
que possam ser.

10.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, alterações posteriores e
demais normas aplicáveis.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

XXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITO DE CASCAVEL

OU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

___________________________________

DETENTORA

ANEXO VIII

PLANILHA/TABELA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota explicativa 1. Deverá ser utilizado o mesmo modelo de planilha/tabela adotado pela unidade
requisitante para a formação do preço.

ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou
outro modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - A
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou
outro modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - B
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FORMULÁRIO DO VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou
outro modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante.

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: .................................................................................................................................,
CNPJ nº ..................................................................................................................................
Endereço: ........................................................................................................... ....................
Fone:...........................................................Fax: ........................................................
E-mail: ....................................................................................................................

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto
do Edital de Licitação nº _____/20___, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos
serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita
elaboração da proposta comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo
inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Cascavel, ...... de .................. de 20__.

Visto do representante legal ou procurador da empresa: ............................................
Carteira de Identidade: ................................................. Órgão Expedidor: .............................. (Obs.
Enviar preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso)
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NOTAS EXPLICATIVAS
O presente modelo de Termo de Referência procura fornecer uma base formal para a definição do objeto e

condições da licitação e contratação. Contudo, este é o documento que mais terá variação de conteúdo,
conforme órgão ou entidade pública e, principalmente, o objeto licitatório. Assim, a Administração não deve

prender-se ao texto apresentado, competindo definir os pontos fundamentais do certame e da contratação,
sempre de forma clara e objetiva.
Os itens deste modelo, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados pela unidade

requisitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e

conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da

licitação (minuta do Edital e minuta de Termo de Contrato, se for o caso), para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência, que deverão ser devidamente suprimidas ao se finalizar o documento na

versão original.

Quaisquer sugestões de alteração do presente modelo poderão ser encaminhadas ao e-mail: e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.
Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das

minutas e demais anexos, a fim de que o Órgão Consultivo, ao examinar os documentos, estejam certos de

que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá excluir
a referida nota.
As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO
(COMPRAS)

(Processo Administrativo n.°...........)

1. DO OBJETO
Nota explicativa: Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n.
147/2014), a Administração deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível,
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de

pequeno porte. Por essa razão, parcela de até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos divisíveis
deverão ser destinados exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC n. 123/2006. O Termo de

Referência deverá identificar as cotas reservadas para ME/EPP, assim como os respectivos itens/grupos de
origem, de onde foram desmembradas.
A fixação das cotas reservadas poderá ser justificadamente excepcionada nas hipóteses a saber: I - não houver

o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas capazes de cumprir as

exigências estabelecidas no instrumento convocatório; II - o tratamento diferenciado e simplificado para as

microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, justificadamente.
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Nota explicativa: A indicação das cotas reservadas, nos termos do inciso III do art. 48, da LC n. 123, de 2006,

não é aplicável para os itens e grupos alcançados pela exclusividade de que trata o inciso I do mesmo
dispositivo (nota explicativa anterior) ou pela possibilidade de afastamento do tratamento diferenciado
previsto no art. 49, devendo tais situações justificadas no processo.

1.1. Aquisição de..........................................................., conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE VALOR
MÁXIMO

ACEITÁVEL

Margem de
Preferência

1 XXX/XXXX,
....%

2
3
...

Nota explicativa 2: A tabela acima é meramente ilustrativa; a unidade requisitante deve elaborá-la da forma

que melhor aprouver ao certame licitatório.

1.2 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da

cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do
primeiro colocado da cota principal.
1.3 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá
ocorrer pelo menor preço.
1.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) .............................

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

Nota Explicativa 1: Quando houver a previsão de entregas parceladas, o Termo de Referência deverá indicar

os quantitativos mínimos por demanda, o cronograma e o local das entregas a fim de permitir a adequada

cotação dos custos de logística por parte das licitantes.

Valores: A divulgação do limite máximo aceitável do preço no edital ou anexos, é medida prevista no art. 40,

X e 48, II da Lei n. 8.666, 1993, condizente com os princípios da publicidade, transparência, contraditório e

isonomia (arts. 5º, caput e LV, e 37, caput, da Constituição Federal; art. 3º, e 44, §1°, da Lei 8.666, de 1993 ),

já que os licitantes podem ter as propostas recusadas quando superiores aos valores máximos ou quando

incompatíveis com os valores estimados em atenção ao disposto no art. 40, inc. X, da Lei n º 8.666/1993,

defina expressamente critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, desclassificando as propostas

cujos valores estejam acima dos respectivos limites previamente estabelecidos;”).
Pesquisa Preços: A Portaria n° 699/2017-GAB, dispõe sobre o procedimento administrativo destinado a
realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, segundo a qual,
excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a apresentação de
justificativa da impossibilidade de realização de no mínimo 3 (três) pesquisas válidas (art. 2º, §2º).
Descrição: Esclarecido esse ponto, a recomendação mais importante é descrever detalhadamente o objeto a

ser contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contração.
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Deve-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e

segurança.
Marca: É vedada a indicação de marca, características ou especificações exclusivas. Excepcionalmente, esta

poderá ocorrer, desde que justificada tecnicamente no processo.

Sobre similaridade: “ É ilegal a indicação de marcas, salvo quando devidamente justificada por critérios
técnicos ou expressamente indicativa da qualidade do material a ser adquirido, nos termos do § 7º do art. 15

da Lei no 8.666/1993. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação
da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor

qualidade” , devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela Administração. Pode a

Administração inserir em seus editais cláusula prevendo a necessidade de a empresa participante do certame

demonstrar, por meio de laudo expedido por laboratório ou instituto idôneo, o desempenho, qualidade e

produtividade compatível com o produto similar ou equivalente àmarca referência mencionada no edital.

AMOSTRAS: A apresentação de amostra do bem de consumo a ser adquirido por meio de procedimento

licitatório poderá ser exigida pelo edital, mas somente do licitante classificado provisoriamente em primeiro

lugar. Na hipótese do primeiro colocado não apresentar amostra, ou ela não atender aos requisitos do edital,

a administração poderá convocar os licitantes remanescentes para fazê-lo, observada a legislação correlata à
respectiva modalidade de licitação.
Portanto, a apresentação da amostra não poderá ser exigida de forma prévia ou na fase de habilitação dos

licitantes, mas somente no julgamento das propostas. O instrumento convocatório deverá estabelecer, além
do prazo razoável para apresentação da amostra, as características que deverão ser comprovadas, bem como

os critérios e métodos que serão empregados em sua análise. E a administração deverá dar publicidade aos

relatórios, pareceres ou laudos decorrentes da análise realizada, firmados pelos analistas responsáveis,
assegurando aos demais licitantes prazo razoável para o exercício do direito de eventual

impugnação.(PREJULGADO N°22 - TCE/PR)

Padronização: Deve a Administração, ainda, observar o princípio da padronização que imponha

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.

Parcelamento: A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto,

conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do objeto

seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.

No mesmo sentido, e especificamente para compras, o § 7o do art. 23 da Lei n º 8.666, de 1993, aplicável
subsidiariamente ao pregão (art. 9º da Lei n º 10.520, de 2002), prevê a cotação de quantidade inferior à
demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo

mínimo para preservar a economia de escala.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. ....

Nota Explicativa: A justificativa há de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas,
incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração.
A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, justificando as quantidades

a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a

partir de fatos concretos (Ex: consumo do exercício anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente

disponíveis, implantação de setor, acréscimo de atividades, etc). Portanto, deve contemplar:

a) a razão da necessidade da aquisição;
b) as especificações técnicas dos bens; e
c) o quantitativo de serviço demandado.

A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o objeto possuir características
técnicas especializadas, deve a unidade requisitante solicitar à unidade técnica competente a definição das

suas especificações, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. ....

Nota explicativa: Deve a Administração definir se natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do

parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

Nota explicativa: Este item deve ser adaptado de acordo com as necessidades específicas da unidade
requisitante, apresentando-se, este modelo, de forma meramente exemplificativa.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de ......... dias, contados do(a) ................................, em remessa (única
ou parcelada), no seguinte endereço ...............................

Nota explicativa: em caso de remessa parcelada, discriminar as respectivas parcelas, prazos e condições.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior

a ...... (......) (dias ou meses ou anos), ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total
recomendado pelo fabricante.
4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de .....(.....) dias, pelo(a) responsável pelo

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Nota explicativa: Nos termos do art. 74 da Lei n ° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento

provisório nos casos de gêneros perecíveis e alimentação preparada.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de .... (...) dias, a

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de ......(.....) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

4.5.1.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1.receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2.verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3.comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4.acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5.efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

6.1.1.efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;

Nota Explicativa: As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A garantia da
qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade
exigido no edital ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso.

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
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6.1.2.responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3.substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4.comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

6.1.5.manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6.indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

Nota Explicativa: As cláusulas acima elencadas são as mínimas necessárias. As peculiaridades da contratação
podem recomendar a adoção de outras obrigações.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Nota Explicativa: Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando

estiver vinculado à prestação de serviços acessórios. Observe-se, ainda, que é vedada a sub-rogação completa

ou da parcela principal da obrigação.
ou
7.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto entre os limites mínimo e máximo de XX% e XX%,

respectivamente, do valor total do contrato, nas seguintes condições:
7.1.1.É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.
7.1.2....
7.1.3....

Nota explicativa: A subcontratação parcial NÃO é obrigatória e deverá ser analisada pelo Administrador em

cada caso concreto. Caso admitida, o edital deve estabelecer com detalhamento seus limites e condições,
inclusive especificando quais parcelas do objeto poderão ser subcontratadas e identificando a parcela principal

da obrigação que não poderá ser objeto de sub-rogação, conforme o caso. É importante verificar que são
vedadas (i) a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou

de empresas específicas; (ii) a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no

instrumento convocatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
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9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Nota explicativa: A fiscalização da execução contratual deve ser realizada de forma adequada por profissional

com experiência na área, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal n°14.405/2018, devendo o texto

abaixo ser adaptado ao tipo de contratação que se pretende licitar.

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e nos

termos do Decreto Municipal n°14.405/2018.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO
10.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até ...... (.....) dias, contados a partir do recebimento

da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.

Nota Explicativa: Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40,

XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante

atestar a execução do objeto do contrato.

10.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal.
10.3 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das

condições de habilitação exigidas no edital.

10.4 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação,

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.



21 de dezembro de 2019   -   Página 275 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Elaboração: Setembro/2019

8

10.5 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar

consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do

órgão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.7 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
10.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.9 A retenção de créditos da contratada poderá ocorrer somente quando se configurar um potencial

risco de prejuízos ao erário.

10.10 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
quando couber.

10.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

10.12 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.13 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a

aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
11. DO REAJUSTE

Nota Explicativa: Recomenda-se a previsão de critério de reajuste de preços inclusive em contratos com

prazo de vigência inicial inferior a doze meses, como forma de contingência para o caso de, excepcionalmente,

decorrer, ao longo da vigência do instrumento, o interregno de um ano contado a partir da data limite para a

apresentação da proposta na respectiva licitação. Importante elencar que, o estabelecimento dos critérios de
reajuste dos preços, tanto no edital quanto no instrumento contratual, não constitui discricionariedade

conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da

Lei 8.666/93. Assim, a sua ausência constitui irregularidade.

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice

XXXX exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nota explicativa: A Administração deverá atentar para que o índice utilizado seja o indicador mais próximo da

efetiva variação dos preços dos bens a serem fornecidos, valendo-se, pois, em regra, da adoção de índices
setoriais ou específicos. “Caso inexistam índices setoriais ou específicos, deverá ser adotado o índice geral de

preços que melhor esteja correlacionado com os custos do objeto contratual ou, ainda, em caráter subsidiário,
verificar se existe, no mercado, algum índice geral de adoção consagrada para o objeto contratado. Não
havendo índices com uma dessas características, deve ser adotado o reajustamento pelo IPCA/IBGE, pois é o

índice oficial de monitoramento da inflação no Brasil. Qualquer que seja o índice utilizado, a Administração
deverá justificar sua escolha tecnicamente. A Administração poderá, ainda, se valer de índices diferenciados,
de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação

então em vigor.
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11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
11.8.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1.Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
12.1.1. ...

Nota explicativa: Fica a critério da Administração exigir ou não, a garantia. Não a exigindo, deve suprimir o

item. Conforme disposto no artigo 56, da Lei nº 8.666, de 1993, o percentual da garantia não poderá exceder a
5% do valor do contrato.

OU
12.1.O adjudicatário, no prazo de ...... (.....dias) após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do

instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a ........... (.....) do valor do

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no

art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
12.2.Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.2.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda;

12.2.2. seguro-garantia;

12.2.3. fiança bancária.

Nota Explicativa: Pode a Administração condicionar a assinatura do contrato ou aceite do instrumento

equivalente à comprovação da prestação da garantia, o que costuma tornar este ônus mais difícil para os

adjudicatários, embora traga maiores facilidades para a Administração, caso esta não venha a ser prestada.

Nesta hipótese, suprimir os subitens 11.1.1 e 11.1.2 e alterar a redação do item inicial:

11.1. O adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento

equivalente, prestará garantia no valor correspondente a ........... (.....) do valor do Contrato, que será liberada

de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,

desde que cumpridas as obrigações contratuais.

12.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica

Federal, com correção monetária, em favor do contratante.

12.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
12.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (......) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
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12.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
12.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,

quando em dinheiro, atualizada monetariamente. ( artigo 56, §4º da Lei nº 8666/93).

13. DAS AMOSTRAS
13.1 O licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar laudo(s) técnico(s)
e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja marca não seja conhecida pela área técnica do
órgão licitante, ou que em momento pretérito apresentou problema de funcionamento ou desempenho,
para a verificação da compatibilidade do item com as especificações do objeto licitado e consequente
aceitação da proposta.

13.2. O(s) laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) deverão estar devidamente identificados com o nome
do licitante e o número desta licitação e ser encaminhados ao local e ao servidor responsável indicado pelo(a)
Pregoeiro(a).
13.3. As amostras deverão estar acompanhadas de ficha técnica do produto/material ofertado, a qual deverá
contemplar as características, especificações e matéria prima utilizada na fabricação do item. De igual modo,
amostra(s)/protótipo(s) deverão estar identificados preferencialmente com etiquetas autocolantes, nas quais
constará o nome da licitante, o número da licitação e o número do item a que se referem.
13.4. As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual avaliará sua
adequação às especificações técnicas contidas exigidas para o objeto(s) licitado(s), considerando, ainda, a
qualidade e o uso a que se destinam.

13.4.1 Ficam estabelecidas as seguintes características que deverão ser comprovadas na análise da
amostra:

13.4.1.1 ....
13.4.1.2....

13.4.2. Ficam estabelecidos os seguintes critérios e métodos que serão empregados na análise da
amostra:

13.4.2.1 .....
13.4.2.2 .....

13.5. Quando um licitante for o vencedor em relação a vários itens, poderá ser solicitado amostra/protótipo de
somente alguns desses itens, a depender da disponibilidade de espaço físico para a guarda dos materiais e a
possibilidade de gerar-se ônus excessivo ao participante no que se refere aos custos com transporte, sendo que o
resultado da análise servirá de parâmetro para a decisão acerca da aceitação dos demais itens.
13.6 Amostra(s)/protótipo(s) ficarão sob a guarda do órgão licitante até a homologação do Pregão. Após a
homologação, os mesmos deverão ser retirados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que o Município não
se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual
demora no recolhimento dos mesmos. Findo o prazo aludido, a Administração providenciará o descarte das
amostras.
13.6 A entrega da amostra fora do local ou prazo indicado ou a sua reprovação pela área técnica acarretará a
desclassificação do licitante.
13.7 Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por conta do envio de
laudo(s) técnico(s) e/ou de amostra(s)/protótipo(s)".
13.8 Poderá ser solicitado o envio de informações técnicas.

Nota Explicativa: Prejulgado 22 TCE/PR: A apresentação de amostra do bem de consumo a ser adquirido
poderá ser exigida pelo instrumento convocatório, mas somente do licitante classificado provisoriamente em
primeiro lugar. O instrumento convocatório deverá estabelecer, além do prazo razoável para apresentação da
amostra, as características que deverão ser comprovadas, os critérios e os métodos que serão empregados na
análise. A apresentação da amostra não poderá ser exigida de forma prévia ou na fase de habilitação dos
licitantes, mas somente na fase de julgamento das propostas. O instrumento convocatório deverá conter, de
forma detalhada, porém objetiva, as características que a amostra deverá apresentar, além dos critérios e dos
métodos que serão empregados na análise de suas características. Na hipótese de o licitante primeiro
classificado não apresentar a amostra ou esta não atender os requisitos do edital, poderá a Administração,
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observada a legislação correlata à respectiva modalidade de licitação, convocar os licitantes remanescentes
para fazê-lo. A Administração deverá dar publicidade aos relatórios, pareceres ou laudos decorrentes da
análise realizada, firmados pelos responsáveis ou responsável pela análise, assegurando aos demais licitantes
prazo razoável para o exercício do direito de eventual impugnação.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;

14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;

14.2.2. multa moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias;

Nota explicativa: A Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para

a mora da contratada, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil para o órgão e enseja a

rescisão do contrato. Lembre-se que esse modelo é apenas uma sugestão; é possível escalonar as multas
conforme os dias de atraso, por exemplo.

14.2.3. multa compensatória de ......% (....... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso

de inexecução total do objeto;

14.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
2 (dois) anos;
14.2.6. Sanção de impedimento de licitar e contratar com o órgãos e entidades do Município
pelo prazo de até 5(cinco) anos;

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração

administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

14.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3.As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei

nº 8.666, de 1993.

14.6.As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,

ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão

inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de XX (XXXX) dias,

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.7.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

Código Civil.

14.8.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

princípio da proporcionalidade.

14.9.O processamento do processo administrativo não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração

Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação

de agente público.

14.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

15.1. (Indicar a dotação orçamentária da contratação, exceto se for SRP.)

Município de ..............., .......... de ................de .............

__________________________________
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

Nota explicativa: O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou

outra autoridade competente, por meio de despacho motivado, indicando os elementos técnicos fundamentais

que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-
financeiro de desembolso, se for o caso.
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MODALIDADE PREGÃO
LISTA DE VERIFICAÇÃO – COMPRAS

São os atos administrativos e documentos previstos na Lei nº 10.520/02, conjugados com as regras da Lei nº
8.666/93, de aplicação subsidiária, a instruir a fase interna do procedimento licitatório na modalidade pregão, no
formato eletrônico/presencial e que devem ser verificados pelo Departamento de Compras Gestão de Compras
e Licitação/Divisão de Compras antes do encaminhamento do processo para parecer jurídico inicial (art. 38 da
Lei n°8.666/1993):

Processo nº: _______________________________________________

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM
VERIFICADOS

SIM/NÃO FOLHA OBS.

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado,
protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93)?
2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou
setor competente?
3. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das
respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93),
quando for o caso?
4. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a
declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da
despesa incidir no caput do art. 16?
5. Consta a justificativa para a adoção do Pregão no formato Presencial,
quando for o caso?
6. A autoridade competente da unidade demandante definiu o objeto a
ser contratado de forma precisa, suficiente e clara, de acordo com o art.
3º, II da Lei nº10.520/02?
7. A autoridade competente da unidade demandante justificou a
necessidade da contratação? (art. 3º, I da Lei 10.520/02)

8. Há justificativa fundamentada dos quantitativos requisitados, tais como
demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da aquisição/contratação? (art. 8º e art. 15,
§7º, II, da Lei 8.666/93).

9. Foi utilizada a minuta do Termo de Referência padronizado pela
Procuradoria Geral do Município?

10. Há documento contendo as especificações e a quantidade estimada
do bem observou as diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93?

11. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito
para algum item?

12. A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de
análise?
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13. Consta a aprovação motivada do termo de referência pela autoridade
competente? (art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/93)

14.Consta a estimativa de preços ou preços referenciais?

15. Consta justificativa para o parcelamento ou não da solução, quando
necessária a individualização do objeto? (Súmula n°247-TCU)

16. Em caso de Pregão para Registro de Preços, consta a motivação
para o enquadramento em uma das hipóteses do art. 3° do Decreto
Municipal n° 10.248/2011?
17. Caso tenha havido exigência de amostra, ela está prevista somente
em relação ao vencedor e, tratando-se de pregão, apenas na fase de
aceitação, após a etapa de lances? (Art. 43, IV e V, da Lei 8.666/93)

18. Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
licitação (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/1993)?

19. O Edital estabelece prazo razoável de validade das propostas
comerciais compatível com a duração do certame e dentro dos prazos
previsto na legislação vigente?
20. Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo
do objeto da licitação (art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, e 43, IV da Lei nº
8.666/93)?

21. Consta a Declaração de Responsabilidade assinada pelo servidor
responsável pela realização da pesquisa de mercado? (Anexo II da
Portaria n°699/2017)

22. Consta o Mapa Comparativo de Preços Pesquisados (Anexo I da
Portaria n°699/2017)

23. As pesquisas de preços estão atestadas pelo servidor público que a
realizou? (art. 4º, § 5º da Portaria n°699/2017)

24. No caso de pesquisa com menos de três preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa? (art. 5º, § 2º da Portaria n°699/2017)

25. Em face do valor estimado do objeto, a participação na licitação é
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06)?
26. Consta justificativa para a incidência de uma das exceções do art. 49
da Lei n°123/06, a afastar a exclusividade?
37. Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio (art. 3º, IV, §§1º
e 2º da Lei nº 10.520/02)?

28. Consta a(s) designação(ões) do(s) fiscal(s) e do gestor do contrato?

29. Foi utilizado o modelo de edital padronizado disponibilizado pela
Procuradoria Geral do Município?

30. Eventuais alterações do Edital padronizado foram destacadas no
texto, e se necessário, explicadas?
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Pregão nº________________________________________

Notas explicativas:

I. Esse documento tem a sua utilização restrita à celebração de contrato/atas de compras.

II. II. O atendimento da lista de verificação não excluirá a possibilidade de que, eventualmente, sejam
anexadas outras informações ou documentos, quando necessário.

Cascavel, ______/________/_______

_____________________________________ ________________________________________
Nome e assinatura do servidor responsável Nome e assinatura do chefe do Setor Competente

pela conferência
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados de acordo
com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que
sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Trata-se de modelo de edital que deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada
justificativa. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas
ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao examinar
os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após aprovação da consultoria
jurídica, deverá excluir a nota.

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE EDITAL - COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...

Ou

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...

(Processo Administrativo n.°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de

Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO OU

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO (por item, lote/grupo). Esta licitação será processada com fundamento

nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso

IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas

alterações, da Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º 6.772, de 10

de novembro de 2017, e dos Decretos Municipais n.º 6.727/2006, 9.032/2009, 11.445/2013, 14.405/2018 e

14.414/2018, das normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual fazem parte integrante, aplicando-se

no que couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na legislação

específica aplicável ao objeto licitado.

Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial, e ainda, fazer os ajustes de
acordo com a atualização da legislação.

IMPORTANTE:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou
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A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme indicado abaixo,
na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à Rua Paraná, n.º 5000,
Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-011.

Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS: Dia __/__/2019, a partir das __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE
DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das
propostas pelo Pregoeiro.

Ou

PROTOCOLIZAÇÃO DOS
ENVELOPES

Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA
DOS ENVELOPES E AVALIAÇÃO
DAS PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a), a qual será realizada depois de protocolados os
envelopes e realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):

(Informar o n°da licitacao) Decreto Municipal n.o xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx

Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao

edital para que o licitante possa acessar todas as informações necessárias a sua participação no certame.

1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a aquisição

de ...................................................., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se

ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
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1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será dividida em grupos/lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante

do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu

interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no

Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.
O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela
representa uma licitação isolada ou em separado.
A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto
no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis
no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o
parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.
No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).

1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)

orçamentária (s):

Funcional Programática:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:
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2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal
exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas
o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular.
E nesse ponto, não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela
esteja em conformidade com a lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,

nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;

2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 2.5 deste Edital;

2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio,
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que
envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente modelo de minuta foi
elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.

Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua
opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo. Em todo caso, a
Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de empresas em consórcio,
sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à competitividade do certame .
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Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração deverá
adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.4.8 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação;
2.4.9 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em
virtude de condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de 02
de junho de 1992.

2.5 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta

licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão

financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.

2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá fornecer e/ou
executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.

2.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)

3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

31.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.

3.1.2 Abrir as propostas de preços.

3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.

3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as propostas de

menores preços.

3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.

3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em

primeiro lugar.

3.1.7 Declaração do vencedor.

3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.

3.1.9 Elaboração de ata da sessão.

3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade

superior, visando à homologação e a contratação.

3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação

que deveria constar originariamente da proposta.
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4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital,
fechados e indevassáveis, da seguinte forma:

4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços que atenda
aos requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face
externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os documentos
indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ DO LICITANTE:

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie representante, a

proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios conforme

modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal fim, distinto daqueles de Proposta e de

Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

5 DO CREDENCIAMENTO
5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á ao (à)
Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido de documento
de identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação.
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5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.

5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá estar
munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de
Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público ou particular com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. A Carta de
Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou
5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou
a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em
geral) ou
5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos
documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou
5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente (para
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do
Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações
ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.3.4 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao Edital),
conforme art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou fotocópias
autenticadas.

5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.

5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de proposta de preços e de habilitação.

5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.

5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser suprida
mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante presente
tenha poderes para tal.
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Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja utilizado
este item corrigir a numeração dos itens abaixo.

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos participantes via
“chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br,
que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx horas
(Horário de Brasília) através dos canais informados no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:



21 de dezembro de 2019   -   Página 294 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial: Compras
Elaboração: Outubro/2019

Página 9 de 44

6.11.1 Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

6.11.2 Marca;

6.11.3 Fabricante;

6.11.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no

fornecimento dos bens;

6.15 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a ........ (......) dias, a contar da data de sua

apresentação.

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.10.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.11 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas

neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.11.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam

prejudicar a sua inteligência e autenticidade.

6.11.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.11.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
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6.11.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.12 Serão rejeitadas as propostas que:

6.12.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.11.

6.12.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.12.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.12.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em
lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.13 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar

123/2006 as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação

documental de seu enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo

em Anexo), a qual deverá ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope

Proposta Comercial.

6.14 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme

permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal

mediante preenchimento de próprio punho de declaração.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.
OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, sendo requisitos desta:
6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.
6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.

6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.1.

6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.
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6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens;

6.9 O prazo de validade da proposta será de ......(.......) dias, contado a partir da data prevista para
abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.

6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação documental de seu
enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo em Anexo), a qual deverá
ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope Proposta Comercial.

6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme
permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal mediante
preenchimento de próprio punho de declaração.

6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em apoio ao
pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes poderá ser
efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver cadastrado na data e horário
estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo pregoeiro, após seu credenciamento.

6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser impressa e
entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se necessário, pois na impressão
da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão
utilizados na abertura da licitação para importação da proposta digitada pelo licitante.

6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances com
observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela.
6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso
de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.16.1 Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

6.16.2 Marca;

6.16.3 Fabricante;

6.16.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.17 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;
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6.17.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.18 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.19 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.20 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DAS AMOSTRAS

7.1 Definida a melhor proposta, a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá
apresentar amostras, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

7.2 As informações relativas à data, local e horário de análise das amostras serão publicadas no Órgão
Oficial do Município.

7.3 A não apresentação das amostras - ficha técnica - laudos ou a apresentação em desconformidade com
o solicitado no edital acarretará em desclassificação da proposta, sendo convocada a autora da melhor
proposta seguinte, na ordem de classificação.

7.4 O resultado da avaliação das amostras, bem como a data e o horário de retorno ao sistema de
licitação, serão publicados no Órgão Oficial do Município. Compete ao licitante acessar o site para obter
as informações.

7.5 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação, até a divulgação do
resultado da análise das amostras, sendo informados no chat a data e o horário em que continuarão os
trabalhos.

8 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO

8.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à xxxxxxxxxx,
provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei
n.º 10.520/2002.

Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.
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9 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação das
propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação das propostas
de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade ao objeto
licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o Termo de
Referência.

9.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

9.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

9.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

9.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

9.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

9.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

9.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, toda vez
que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema informará “Dou-lhe
uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe duas” e, por fim, “Fechado”,
com intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja envio de lance neste intervalo de tempo
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o sistema reiniciará a contagem. A negociação será encerrada somente quando ninguém mais ofertar
lances nos minutos finais.

9.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na sala de
negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de prorrogação
automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.

Nota explicativa: A redação dos itens 9.14 e 9.15 devem ser adequadas as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração.

9.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor preço.

9.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca
da aceitação da proposta ou lance de menor valor.

9.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

9.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

9.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

9.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.

9.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

9.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.

9.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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9.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

9.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
9.29.2 prestados por empresas brasileiras;
9.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
9.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

9.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
9.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
9.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

OU

9 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e
recomendações o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que com
representante presente à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.

9.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará que
não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas com a proposta
enviada por escrito.

9.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.

9.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

9.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos itens 8.4
e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como
o que dispõe o Termo de Referência.

9.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.
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9.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

9.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

9.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

9.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

9.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

9.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de
“Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o
licitante visando obter reduções adicionais de preços.

9.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.

9.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto
ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

9.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou cujos preços unitários
e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.

9.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
9.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes;
9.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

9.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
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9.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

9.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
9.23.2 prestados por empresas brasileiras;
9.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
9.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

9.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
9.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a contraproposta
ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
9.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10 DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA FINAL

Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal,
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado e também o Portal
de Informações para todos - Seção despesas - Credor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro deverá
indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuízo das penalidades incidentes.

10.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
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10.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

10.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;
10.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
10.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
Ou
10.2.3. o percentual de desconto seja inferior ao mínimo exigido ou torne o preço do objeto
manifestamente inexequível.

10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Nota Explicativa: Atentar para a adoção de apenas um dos critérios de aceitabilidade da menor proposta ou
lance vencedor, assim como para a distinção entre valor máximo (art. 40, X) e maior percentual de desconto. O
critério de aceitabilidade baseado no maior percentual de desconto equivale ao critério de julgamento baseado
no menor preço; quanto maior o percentual de desconto ofertado sobre determinada tabela de preço, menor o
valor a ser despendido pela Administração na contratação. Destarte, o Termo de Referência deverá indicar o
valor máximo aceitável para cada item licitado.

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação
da proposta.
Ou
10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da documentação complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 10.4 deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de
contratação utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso a Administração deverá fixar
tempo mínimo razoável para eventual apresentação do documento solicitado, considerando, para tanto, a
complexidade da licitação.

10.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

10.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

10.4.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de XX (XXXX) dias úteis contados da solicitação.

10.4.2.1.Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
10.4.2.2.Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
10.4.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

10.4.2.3.1.Itens (....): ...........;
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10.4.2.3.2 Itens (....): ...........;
10.4.2.4.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

10.4.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
10.4.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando
direito a ressarcimento.
10.4.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas
pelos licitantes no prazo de ..... (.....) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.
10.4.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao
seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Nota explicativa: A descrição correta e detalhada do material a ser adquirido, na maior parte dos casos,
garantirá a qualidade da contratação, sem necessidade de se exigir a apresentação de amostra, a qual deve
ser reservada para situações excepcionais. Todavia, os Tribunais já firmaram jurisprudência no sentido de que
tal exigência é cabível no pregão, desde que feita após a fase de lances e limitada ao licitante classificado
provisoriamente em primeiro lugar .

Caso a amostra seja exigida, haverá a necessidade de avaliação por critérios técnicos e de regras específicas
para a apresentação e análise do material. Os subitens sugeridos acima devem ser modificados a critério do
pregoeiro e em conformidade com as características de cada objeto licitado .

10.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.11.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.11.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.12.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.13. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação.

10.14 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.15 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.

10.16 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação (se for o caso);
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10.17 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço proposto.

10.18 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar
prejuízos aos demais licitantes;

10.19 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10.20 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.21 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

Ou

10.21 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão e informará a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

10.22 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11. DA HABILITAÇÃO

Nota explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos
de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a
essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade
econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula
247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos
somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente,
tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.

Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação.

11.1.1 Constatada a existência de sanção ou condição impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
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11.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

11.3 A documentação relativa à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante consistirá em:

11.3.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;
11.3.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração contratual consolidada,
devidamente registrados;
11.3.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresarial do tipo S/A): Ato constitutivo e
alterações subsequentes, devendo vir acompanhados dos documentos de eleição de seus
administradores em exercício;
11.3.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente;
11.3.5 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de Microempreendedor
Individual;
11.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados Menores, de Idoneidade e de Inexistência de
Fatos Impeditivos.

11.4 A documentação relativa à comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA do licitante
consistirá em:

11.4.1 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra
equivalente na forma da lei;

11.4.2 Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

11.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

11.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011);

11.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS.

11.5. Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito de
negativas.

11.6 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na
hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de ....... (.........) horas [mínimo de duas horas], documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

11.6.1 Os documentos referidos para comprovação da habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.
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11.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à
verificação de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.

11.6.3 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

11.6.4 A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura
das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para
apresentação de documentos de habilitação que não houverem sido entregues na sessão própria,
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de
comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.

11.6.5 Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas do tipo “não são válidas para fins
licitatórios”.

11.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

11.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971.

11.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

11.6.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.6.10 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n°123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentaçao de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas
no decorrer da execução do contrato.

11.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

11.8 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

Nota Explicativa1: É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados,
estabelecidos conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista
justificativa do percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

Reitere-se o quanto já dito, de que a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por exemplo, somente
aos itens não exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser exigida para
nenhum deles, caso em que deve ser suprimida do edital.

11.8.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

11.8.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

11.8.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

11.8.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;

11.8.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e
corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento
definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço
intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

11.8.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.

11.8.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

11.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido equivalente a xxx% (xxxxxx) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

Nota Explicativa 1: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido constante no item 10.7.4 se insere
na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

Nota Explicativa 2: Deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do
contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do
contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. A sondagem do mercado se afigura
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importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação.
Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da
contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio
líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. Caso feita a
exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta
(art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

Em casos de dúvidas quanto à fixação do patrimônio líquido da empresa ou outras inerente a qualificação
econômico financeira, deve ser consultado um profissional da área de contabilidade, o qual deverá emitir nota
técnica estabelecendo qual a melhor porcentagem a ser adotada.

11.8.5 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
11.8.6 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento.

11.8.7 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e
representante legal da empresa que serão analisados com base no balanço apresentado.

11.8.8 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente licitação,
aliado a condição de ser este um novo modelo de contratação de empresa responsável pela
prestação de serviços, devendo, portanto, a CONTRATADA apresentar solidez e boa saúde financeira
para garantir o fornecimento o serviço ao Contratante.

11.8.9 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal qual definidas no
Artigo 3º da Lei 11.638/2007, deverão estar publicados em Diário Oficial e em outro de grande
circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n.º 6404/76), essas últimas e as
companhias de capital aberto deverão apresentar ainda, relatório de auditoria independente,
cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas no Artigo 3º, da Lei
11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optante do SIMPLES ou
LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem balanço acompanhado de cópia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão competente do Registro de
Comércio (Decreto Lei 486/69).

11.8.10 A Comprovação de patrimônio líquido do valor estimado da contratação, se dará por meio
da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta.

Nota Explicativa: Em relação à documentação complementar de qualificação econômico-financeira, contém
exigências embasadas na IN nº 01/2018-SEPLAG. Deve-se observar que o item 12 do Anexo VI-A da IN nº
01/2018 - SEPLAG autoriza que os requisitos de qualificação econômico-financeira sejam adaptados, suprimidos
ou acrescidos de outros considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31
da Lei nº 8.666, de 1993.
O Pregoeiro ou a equipe de apoio devem saber operacionalizar as novas exigências, com condições de
compreender e julgar os documentos apresentados. Recomenda-se buscar previamente orientações técnicas
para tanto, especialmente da área contábil, se for necessário.

11.9 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Técnica, consistirá em:

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em dispositivo
editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Frisando-se que as exigências devem restringir-se
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a alguns itens específicos do edital e devem ser justificadas no processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros
mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.). Assim como é importante salientar a impossibilidade de se fixar
parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode ser exigido quantitativo superior a
50% do item licitado.

11.9.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

11.9.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

11.9.1.1.1....
11.9.1.1.2....
11.9.1.1.3....
11.9.1.1.4 ....

Nota Explicativa: É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação
(atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Nesse sentido, deve ser
estabeleçido no edital da nova licitação, de forma clara e objetiva, os requisitos de qualificação técnica que
deverão ser demonstrados pelos licitantes, os quais deverão estar baseados em estudos técnicos os quais
evidenciem que as exigências constituem o mínimo necessário à garantia da regular execução contratual,
ponderados seus impactos em relação à competitividade do certame;”

11.9.2.Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
habilitação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital. Nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação
(atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

11.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre
as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações constam no próprio
Certificado. .

11.11 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

11.11.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
11.11.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
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11.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

11.12.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

11.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
11.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
11.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
Ou
11.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, fazendo constar em ata o prazo para a retomada da sessão.
11.15 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
11.16 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
11.17 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

Nota explicativa: O subitem acima só se aplica nas licitações por itens, e desde que o edital exija
comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de qualificação econômico-financeira,
ou comprovação de aptidão, para fins de qualificação técnica.

Na licitação por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-financeira e
técnica) devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada item. Não se pode
exigir do licitante que concorre em apenas um item requisitos de qualificação econômico-financeira ou
técnica correspondentes ao objeto da licitação como um todo.

Todavia, quando o licitante concorre em mais de um item, compromete-se a executar
concomitantemente as diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, os
requisitos de habilitação devem ser cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens que o
licitante efetivamente venceu, e não apenas concorreu.

11.18 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de ...... (.......)
horas/dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

12.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

12.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

12.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

Nota explicativa: Compete à área responsável pela elaboração do edital definir os dados que devem constar na
proposta final do licitante declarado vencedor, portanto este item deve ser adequado a cada caso concreto.

12.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

12.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

12.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

12.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

13 DOS RECURSOS

13.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo .... (......)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

13.1.1. A data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interesse na interposição
de recurso serão informados pelo (a) pregoeiro (a) via chat após o término da disputa de lances e
declaração do vencedor do lote.

Ou

13.1.1 Na data estipulada para divulgação do resultado de habilitação da(s) empresa(s) far-se-á
necessária a presença de representante devidamente credenciado das licitantes quais desejem
interpor recurso.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)
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13.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

13.1.3 A intenção de interpor recurso e a síntese das razões do recorrente deverão obrigatoriamente
ser registradas no chat.

Ou

13.1.3 A intenção e a motivação do recurso devem, obrigatoriamente, ser registradas na Ata da
sessão, sendo que o não cumprimento deste importará a decadência de interpor recursos.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 13.1.3 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

13.1.4 A falta de manifestação e motivação no prazo concedido importará a decadência do direito
de recurso.

13.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

13.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

13.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante.

13.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.



21 de dezembro de 2019   -   Página 314 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial: Compras
Elaboração: Outubro/2019

Página 29 de 44

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
sistema de Pregão Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

Ou

14.2.1 A convocação se dará por meio de e-mail, publicação no Órgão Oficial ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório

14.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados informados na
proposta e documentação do licitante, sendo responsabilidade deste, manter seus dados cadastrais
atualizados.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

16.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência.

17. DO TERMO DE CONTRATO

17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital.

17.1.1 A convocação dar-se-á mediante notificação publicada no Órgão Oficial do Município e
encaminhada ao endereço de correio eletrônico informado pelo licitante em sua proposta de preços,
facultando-se ainda a utilização de outros meios, a critério do Município de Cascavel.

Nota explicativa: De acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente à modalidade
pregão, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais). Assim, não havendo termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis, como carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais deve constar
expressamente a vinculação à proposta e aos termos do edital de licitação. A redação do presente tópico
procura abarcar ambas as hipóteses.

17.2 O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
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Empenho/Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do Termo
de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de ...... (.....) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.2.2 Na hipótese de envio do Contrato por correspondência a contagem do prazo terá como marco
inicial a entrega do instrumento ao destinatário.

17.2.3 Informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações/Contratos, no endereço indicado
no preâmbulo deste edital, ou por meio de mensagem ao endereço de correio eletrônico
xxxxxx@cascavel.pr.gov.br. Telefone: (45) xxxxxxx.

17.2.4 O prazo previsto no subitem 16.2.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

Nota Explicativa: É importante que a Administração certifique-se de que o Termo de Contrato, devolvido
assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.

17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

17.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.

17.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público.

17.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou no prazo para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceitação do instrumento, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

Nota explicativa: Nesse momento, deve haver a checagem da manutenção de todas as condições de
habilitação.

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

19. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a
este Edital.
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2 apresentar documentação falsa;

22.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.5 não mantiver a proposta;

22.1.6 cometer fraude fiscal;

22.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da
empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível.

22.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

22.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

22.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

22.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 22.1
deste Edital.

22.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
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a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

22.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

22.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

22.7 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.

22.8 Todos os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

22.9.1 A rescisão contratual poderá ser:

22.9.1.1 Determinada por Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93.

22.9.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
pelo CONTRATANTE, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência
do CONTRATANTE.

22.9.1.3 Judicial, nos termos da legislação.

22.9.2 Nos casos do subitem 22.9.1, a rescisão deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

22.10 Constituem motivos para rescisão do Contrato, os previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

22.11 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver
sofrido, com direito a:

22.11.1 Devolução de garantia.

22.11.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

22.12 A rescisão de que trata o inciso do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80, inciso I a
IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

22.13 Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CONTRATANTE contratar com as
licitantes classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.
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22.14 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando se
tratar de recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

22.15 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às demais
licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.

22.16 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93,
os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.

22.17 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

22.18 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.

22.19 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

22.20 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

23.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................

Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos, especialmente o
referente à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata.
Sempre que indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da
impugnação.

23.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

23.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Ou

24.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.
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Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 23.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

24.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

24.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.

24.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Ou

24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o
transcorrer do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em razão de
não observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

24.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

24.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

24.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............ horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

24.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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24.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;

24.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;

24.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e de
inexistência de fatos impeditivos;

24.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;

24.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

24.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;

24.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Termo de Referência

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de

Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa ______________, inscrita

no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019, instaurado pelo Município de Cascavel,

podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta escrita apresentada quando convocado (a),

negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à

recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à

perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

_______________, em __ de ____________ de 2019.
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__________________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e
do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988;

b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico ___/20__,
e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_________________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa condição.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
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____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à ____________,
cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º _____________,
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com a
proposta de preços.

ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º
_____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e
preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação para habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º
_____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua ________________________ n.º
______, Bairro ________________________, na cidade de _________________________ no
estado____________________ CEP _____________________________
email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
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Assinatura devidamente identificada do
representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO
Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__

Data/Hora de Abertura:

Objeto:

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Fornecedor:
Endereço:

Cidade:
CNPJ:
Email: Telefone:

ITENS DA PROPOSTA FORNECEDOR

ITEM OBJETO UND. QTDE --- ---
VLR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL:

OBSERVAÇÕES:

Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa (constando
no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.
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___________________________________________________

ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Termo de Contrato, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de
oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

Para as alterações desta minuta, deve ser apresentada justificativa e eventuais sugestões de alteração de texto
do referido modelo de contrato poderão ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá
excluir a referida nota

MODELO DE TERMO DE CONTRATO - COMPRA

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº......../...., QUE

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO

(A) ......................................................... E A

EMPRESA .............................................................

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA a empresa ____________,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, sediada à _________, n.º
______, Bairro ________, Cidade/UF __________, CEP _________, neste ato representada pelo (a) Sr (a).
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__________, de nacionalidade _________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ________, inscrito (a)
no CPF/MF sob o n.º _______, residente à ______, n.º ____, Bairro _______, Cidade/UF__________, CEP
_______, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão _____nº ........../20....,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de ........................., conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM DESCRIÇÃO
/ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE UNIDADE DE MEDIDA VALORES

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no
Termo de Referência e com a proposta vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., e somente poderá ser prorrogado nos
termos do art. 57, §1°, da Lei n°8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Funcional Programática: -----------------------
Órgão: -----------------------
Unidade: -----------------------



21 de dezembro de 2019   -   Página 326 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial: Compras
Elaboração: Outubro/2019

Página 41 de 44

Ação: -----------------------
Vínculo: -----------------------
Subelemento: -----------------------

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

7.1.Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sanções administrativas são aquelas relacionadas no Edital e no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
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11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da
autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e
ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

14.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;

14.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;

14.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;

14.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

14.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
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14.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

14.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processo originários da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saude do Paraná. .

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, IN n°01/2018-SEPLAG e demais normas aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Nota explicativa: No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A Administração Pública
pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condição de destinatária final de bens e serviços, quando suas
prerrogativas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garantir a
proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de
novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços.
Isso porque ao definir, em seu art. 2º, ‘consumidor’ como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a
Administração Pública se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda
de acordo com o citado relatório, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e
ToshioMukai. Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o Acórdão
1.729/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira
Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000,
ambas do Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.
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..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_________________________
Representantelegal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da CONTRATADA
e de 2 testemunhas para atender o disposto no art. 784 do CPC que considera título executivo extrajudicial o
documento particular assinado por duas testemunhas.
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados de acordo
com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que
sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Trata-se de modelo de edital que deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada
justificativa. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas
ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao examinar
os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após aprovação da consultoria
jurídica, deverá excluir a nota.

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.
MODELO DE EDITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...
Ou

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...
(Processo Administrativo n.°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de

Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO OU

PRESENCIAL, para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO (por item, lote/grupo). Esta licitação será

processada com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil em seus

artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123,

de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, da Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso

XX, da Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, e dos Decretos Municipais n.º 6.727/2006,

9.032/2009, 11.445/2013, 14.405/2018 e 14.414/2018, das normas contidas neste edital e em seus anexos, do

qual fazem parte integrante, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666,

de 21 de junho de 1993 e na legislação específica aplicável ao objeto licitado.

Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial

IMPORTANTE:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme indicado abaixo,

na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à Rua Paraná, n.º 5000,
Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-011.
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Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS: Dia __/__/2019, a partir das __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE
DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das
propostas pelo Pregoeiro.

Ou

PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA DOS
ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a) Pregoeiro
(a), a qual será realizada depois de protocolados os envelopes e
realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):
(Informar o n°da licitacao) Decreto Municipal n.° XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx

Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao
edital para que o licitante possa acessar todas as informações necessárias a sua participação no certame.
1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a aquisição
de ...................................................., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será realizada em único item.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será dividida em grupos/lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante
do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
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1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no
Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.
O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela
representa uma licitação isolada ou em separado.
A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto
no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis
no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o
parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.
No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).
1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)
orçamentária (s):

Funcional Programática:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:
2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal
exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas
o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular.
E nesse ponto, não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela
esteja em conformidade com a lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.
2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 2.5 deste Edital;
2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio,
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que
envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente modelo de minuta foi
elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.
Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua
opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo. Em todo caso, a
Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de empresas em consórcio,
sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à competitividade do certame .
Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração deverá
adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.4.8 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação;
2.4.9 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em
virtude de condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de 02
de junho de 1992.

2.5 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta
licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão
financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.
2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá fornecer e/ou
executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.
2.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)
3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

31.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.
3.1.2 Abrir as propostas de preços.
3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.
3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as propostas de
menores preços.
3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.
3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em
primeiro lugar.
3.1.7 Declaração do vencedor.
3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.
3.1.9 Elaboração de ata da sessão.
3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando à homologação e a contratação.
3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.

4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital,
fechados e indevassáveis, da seguinte forma:
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4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços que atenda
aos requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face
externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ DO LICITANTE:
ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).
OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os documentos
indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ DO LICITANTE:
ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).
OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie representante, a
proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios conforme
modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal fim, distinto daqueles de Proposta e de
Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.
5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á ao (à)
Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido de documento
de identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação.
5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.
5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá estar
munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de
Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público ou particular com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. A Carta de
Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou
5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou
a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em
geral) ou
5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos
documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou
5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente (para
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do
Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações
ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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5.3.4 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao Edital),
conforme art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou fotocópias
autenticadas.
5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.
5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de proposta de preços e de habilitação.
5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.
5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser suprida
mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante presente
tenha poderes para tal.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja utilizado
este item corrigir a numeração dos itens abaixo.
6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de negociação”.
6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.
6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos participantes via
“chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.
6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br,
que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.
6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx horas
(Horário de Brasília) através dos canais informados no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
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6.11.1 Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

6.11.2 Marca;

6.11.3 Fabricante;

6.11.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens;

6.15 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a ........ (......) dias, a contar da data de sua
apresentação.

5.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

5.10.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.19.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.19.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.
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6.20.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em
lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.21 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006 as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação
documental de seu enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo
em Anexo), a qual deverá ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope
Proposta Comercial.

6.22 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme
permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal
mediante preenchimento de próprio punho de declaração.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, sendo requisitos desta:
6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.
6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.

6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.1.

6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.

6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens;

6.9 O prazo de validade da proposta será de ......(.......) dias, contado a partir da data prevista para
abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.

6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação documental de seu
enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo em Anexo), a qual deverá
ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope Proposta Comercial.

6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme
permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal mediante
preenchimento de próprio punho de declaração.

6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em apoio ao
pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes poderá ser
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efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver cadastrado na data e horário
estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo pregoeiro, após seu credenciamento.

6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser impressa e
entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se necessário, pois na impressão
da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão
utilizados na abertura da licitação para importação da proposta digitada pelo licitante.

6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances com
observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela.
6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso
de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.16.1 Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

6.16.2 Marca;

6.16.3 Fabricante;

6.16.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.17 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.17.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.18 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.
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6.19 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.21 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DAS AMOSTRAS

7.1 Definida a melhor proposta, a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá
apresentar amostras, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

7.2 As informações relativas à data, local e horário de análise das amostras serão publicadas no Órgão
Oficial do Município.

7.3 A não apresentação das amostras - ficha técnica - laudos ou a apresentação em desconformidade com
o solicitado no edital acarretará em desclassificação da proposta, sendo convocada a autora da melhor
proposta seguinte, na ordem de classificação.

7.4 O resultado da avaliação das amostras, bem como a data e o horário de retorno ao sistema de
licitação, serão publicados no Órgão Oficial do Município. Compete ao licitante acessar o site para obter
as informações.

7.5 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação, até a divulgação do
resultado da análise das amostras, sendo informados no chat a data e o horário em que continuarão os
trabalhos.

8 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO

8.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à xxxxxxxxxx,
provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei
n.º 10.520/2002.

Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

9 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação das
propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação das propostas
de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
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9.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade ao objeto
licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o Termo de
Referência.

9.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

9.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

9.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

9.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

9.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

9.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

9.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, toda vez
que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema informará “Dou-lhe
uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe duas” e, por fim, “Fechado”,
com intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja envio de lance neste intervalo de tempo
o sistema reiniciará a contagem. A negociação será encerrada somente quando ninguém mais ofertar
lances nos minutos finais.

9.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na sala de
negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de prorrogação
automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.

Nota explicativa: A redação dos itens 8.14 e 8.15 devem ser adequadas as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração.

9.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor preço.

9.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca
da aceitação da proposta ou lance de menor valor.

9.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
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de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.

9.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

9.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

9.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.

9.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

9.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.

9.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

9.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
9.29.2 prestados por empresas brasileiras;
9.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
9.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

9.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
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9.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
9.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

OU

9 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e
recomendações o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que com
representante presente à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.
9.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará que
não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas com a proposta
enviada por escrito.
9.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.

9.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.

9.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos itens 8.4
e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como
o que dispõe o Termo de Referência.

9.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.

9.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.

9.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.

9.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.

9.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.

9.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.
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9.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de
“Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o
licitante visando obter reduções adicionais de preços.

9.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.
9.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto
ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
9.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou cujos preços unitários
e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.

9.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
9.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes;
9.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

9.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.

9.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

9.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
9.23.2 prestados por empresas brasileiras;
9.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
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9.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

9.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
9.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a contraproposta
ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
9.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10 DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA FINAL

Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal,
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado e também o Portal
de Informações para todos - Seção despesas - Credor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro deverá
indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuízo das penalidades incidentes.

10.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.

10.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

10.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;
10.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
10.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
Ou
10.2.3. o percentual de desconto seja inferior ao mínimo exigido ou torne o preço do objeto
manifestamente inexequível.

10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Nota Explicativa: Atentar para a adoção de apenas um dos critérios de aceitabilidade da menor proposta ou
lance vencedor, assim como para a distinção entre valor máximo (art. 40, X) e maior percentual de desconto. O
critério de aceitabilidade baseado no maior percentual de desconto equivale ao critério de julgamento baseado
no menor preço; quanto maior o percentual de desconto ofertado sobre determinada tabela de preço, menor o
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valor a ser despendido pela Administração na contratação. Destarte, o Termo de Referência deverá indicar o
valor máximo aceitável para cada item licitado.

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação
da proposta.
Ou
10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da documentação complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.4 deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso a Administração deverá fixar tempo mínimo
razoável para eventual apresentação do documento solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da
licitação.

10.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

10.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

10.4.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de XX (XXXX) dias úteis contados da solicitação.

10.4.2.1.Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
10.4.2.2.Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
10.4.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

10.4.2.3.1.Itens (....): ...........;
10.4.2.3.2 Itens (....): ...........;

10.4.2.4.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

10.4.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
10.4.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando
direito a ressarcimento.
10.4.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas
pelos licitantes no prazo de ..... (.....) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.
10.4.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao
seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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Nota explicativa: A descrição correta e detalhada do material a ser adquirido, na maior parte dos casos,
garantirá a qualidade da contratação, sem necessidade de se exigir a apresentação de amostra, a qual deve
ser reservada para situações excepcionais. Todavia, os Tribunais já firmaram jurisprudência no sentido de que
tal exigência é cabível no pregão, desde que feita após a fase de lances e limitada ao licitante classificado
provisoriamente em primeiro lugar .

Caso a amostra seja exigida, haverá a necessidade de avaliação por critérios técnicos e de regras específicas
para a apresentação e análise do material. Os subitens sugeridos acima devem ser modificados a critério do
pregoeiro e em conformidade com as características de cada objeto licitado .

10.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.11.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.11.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.12.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.13. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação.

10.7 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.

10.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação (se for o caso);

10.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço proposto.

10.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar
prejuízos aos demais licitantes;

10.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
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Ou

10.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão e informará a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

10.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11. DA HABILITAÇÃO

Nota explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos
de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a
essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade
econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula
247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos
somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente,
tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.

Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação.

11.1.1 Constatada a existência de sanção ou condição impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
11.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

11.3 A documentação relativa à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante consistirá em:

11.3.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;
11.3.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração contratual consolidada,
devidamente registrados;
11.3.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresarial do tipo S/A): Ato constitutivo e
alterações subsequentes, devendo vir acompanhados dos documentos de eleição de seus
administradores em exercício;
11.3.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente;
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11.3.5 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de Microempreendedor
Individual;
11.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados Menores, de Idoneidade e de Inexistência de
Fatos Impeditivos.

11.4 A documentação relativa à comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA do licitante
consistirá em:

11.4.1 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra
equivalente na forma da lei;

11.4.2 Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

11.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

11.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011);

11.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS.

11.5. Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito de
negativas.

11.6 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na
hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de ....... (.........) horas [mínimo de duas horas], documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

11.6.1 Os documentos referidos para comprovação da habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.

11.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à
verificação de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.

11.6.3 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

11.6.4 A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura
das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para
apresentação de documentos de habilitação que não houverem sido entregues na sessão própria,
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de
comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.

11.6.5 Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas do tipo “não são válidas para fins
licitatórios”.
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11.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

11.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971.

11.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

11.6.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.6.10 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n°123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentaçao de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas
no decorrer da execução do contrato.

11.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

11.8 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

Nota Explicativa1: É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados,
estabelecidos conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista
justificativa do percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

Reitere-se o quanto já dito, de que a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por exemplo, somente
aos itens não exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser exigida para
nenhum deles, caso em que deve ser suprimida do edital.

11.8.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

11.8.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

11.8.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

11.8.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;

11.8.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e
corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento
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definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço
intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

11.8.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.

11.8.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

11.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido equivalente a xxx% (xxxxxx) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

Nota Explicativa 1: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido constante no item 10.7.4 se insere
na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

Nota Explicativa 2: Deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do
contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do
contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. A sondagem do mercado se afigura
importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação.
Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da
contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio
líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. Caso feita a
exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta
(art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

Em casos de dúvidas quanto à fixação do patrimônio líquido da empresa ou outras inerente a qualificação
econômico financeira, deve ser consultado um profissional da área de contabilidade, o qual deverá emitir nota
técnica estabelecendo qual a melhor porcentagem a ser adotada.
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11.8.5 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
11.8.6 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento.

11.8.7 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e
representante legal da empresa que serão analisados com base no balanço apresentado.

11.8.8 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente licitação,
aliado a condição de ser este um novo modelo de contratação de empresa responsável pela
prestação de serviços, devendo, portanto, a CONTRATADA apresentar solidez e boa saúde financeira
para garantir o fornecimento o serviço ao Contratante.

11.8.9 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal qual definidas no
Artigo 3º da Lei 11.638/2007, deverão estar publicados em Diário Oficial e em outro de grande
circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n.º 6404/76), essas últimas e as
companhias de capital aberto deverão apresentar ainda, relatório de auditoria independente,
cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas no Artigo 3º, da Lei
11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optante do SIMPLES ou
LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem balanço acompanhado de cópia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão competente do Registro de
Comércio (Decreto Lei 486/69).

11.8.10 A Comprovação de patrimônio líquido do valor estimado da contratação, se dará por meio
da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta.

Nota Explicativa: Em relação à documentação complementar de qualificação econômico-financeira, contém
exigências embasadas na IN nº 01/2018-SEPLAG. Deve-se observar que o item 12 do Anexo VI-A da IN nº
01/2018 - SEPLAG autoriza que os requisitos de qualificação econômico-financeira sejam adaptados, suprimidos
ou acrescidos de outros considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31
da Lei nº 8.666, de 1993.
O Pregoeiro ou a equipe de apoio devem saber operacionalizar as novas exigências, com condições de
compreender e julgar os documentos apresentados. Recomenda-se buscar previamente orientações técnicas
para tanto, especialmente da área contábil, se for necessário.

11.9 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Técnica, consistirá em:

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em dispositivo
editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Frisando-se que as exigências devem restringir-se
a alguns itens específicos do edital e devem ser justificadas no processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros
mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.). Assim como é importante salientar a impossibilidade de se fixar
parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode ser exigido quantitativo superior a
50% do item licitado.

11.9.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
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11.9.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

11.9.1.1.1....
11.9.1.1.2....
11.9.1.1.3....
11.9.1.1.4 ....

Nota Explicativa: É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação
(atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Nesse sentido, deve ser
estabeleçido no edital da nova licitação, de forma clara e objetiva, os requisitos de qualificação técnica que
deverão ser demonstrados pelos licitantes, os quais deverão estar baseados em estudos técnicos os quais
evidenciem que as exigências constituem o mínimo necessário à garantia da regular execução contratual,
ponderados seus impactos em relação à competitividade do certame;”

11.9.2.Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
habilitação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital. Nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação
(atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

11.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre
as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações constam no próprio
Certificado.

11.11 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

11.11.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
11.11.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

11.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

11.12.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

11.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
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11.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
11.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
Ou
11.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, fazendo constar em ata o prazo para a retomada da sessão.
11.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
11.17 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
11.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

Nota explicativa: O subitem acima só se aplica nas licitações por itens, e desde que o edital exija
comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de qualificação econômico-financeira,
ou comprovação de aptidão, para fins de qualificação técnica.

Na licitação por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-financeira e
técnica) devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada item. Não se pode
exigir do licitante que concorre em apenas um item requisitos de qualificação econômico-financeira ou
técnica correspondentes ao objeto da licitação como um todo.

Todavia, quando o licitante concorre em mais de um item, compromete-se a executar
concomitantemente as diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, os
requisitos de habilitação devem ser cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens que o
licitante efetivamente venceu, e não apenas concorreu.

11.19 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de ...... (.......)
horas/dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

12.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

12.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

12.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.



21 de dezembro de 2019   -   Página 355 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial para Registro de Preços : Compras
Elaboração: Outubro/2019

Página 25 de 40

12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

Nota explicativa: Compete à área responsável pela elaboração do edital definir os dados que devem constar na
proposta final do licitante declarado vencedor, portanto este item deve ser adequado a cada caso concreto.

12.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

12.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

12.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

12.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

13 DOS RECURSOS

13.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo .... (......)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

13.1.1. A data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interesse na interposição
de recurso serão informados pelo (a) pregoeiro (a) via chat após o término da disputa de lances e
declaração do vencedor do lote.

Ou

13.1.1 Na data estipulada para divulgação do resultado de habilitação da(s) empresa(s) far-se-á
necessária a presença de representante devidamente credenciado das licitantes quais desejem
interpor recurso.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 13.1.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

13.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

13.1.3 A intenção de interpor recurso e a síntese das razões do recorrente deverão obrigatoriamente
ser registradas no chat.

Ou
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13.1.3 A intenção e a motivação do recurso devem, obrigatoriamente, ser registradas na Ata da
sessão, sendo que o não cumprimento deste importará a decadência de interpor recursos.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 13.1.3 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

13.1.4 A falta de manifestação e motivação no prazo concedido importará a decadência do direito
de recurso.

13.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

13.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

13.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante.

13.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
sistema de Pregão Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

Ou

14.2.1 A convocação se dará por meio de e-mail, publicação no Órgão Oficial ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório
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14.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados informados na
proposta e documentação do licitante, sendo responsabilidade deste, manter seus dados cadastrais
atualizados.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

16.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 Homologado o resultado da licitação, o(s) licitante(s) habilitado(s) será(ão) convocado(s) para assinar
a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.

17.2 A convocação dar-se-á mediante notificação publicada no Órgão Oficial do Município e encaminhada
ao endereço de correio eletrônico informado pelo licitante em sua proposta de preços, facultando-se
ainda a utilização de outros meios, a critério do Município de Cascavel.

17.3 O convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para providenciar
a assinatura da Ata de Registro de Preços.

17.3.1 Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
Município de Cascavel.

17.3.2 Na hipótese de envio da Ata de Registro de Preços por correspondência a contagem do prazo
terá como marco inicial a entrega do instrumento ao destinatário.

17.3.3 Informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações/Contratos, no endereço indicado no
preâmbulo deste edital, ou por meio de mensagem ao endereço de correio eletrônico
compras@cascavel.pr.gov.br. Telefone: (45) 3321-2300.

17.4 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do
prazo estabelecido neste instrumento o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no neste edital,
podendo o Município convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, após
comprovação de compatibilidade da proposta e da habilitação.

17.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, sendo
contado a partir da data de sua assinatura.
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18. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

18.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de instrumento
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme art. 62 da Lei n.º 8.666/93.

Nota explicativa: De acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente à modalidade
pregão, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais).

Assim, não havendo termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, como
carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais deve constar expressamente
a vinculação à proposta e aos termos do edital de licitação. A redação do presente tópico procura abarcar
ambas as hipóteses.

18.2 O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.

18.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

18.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

18.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

18.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.

18.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

18.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas.

18.6 Na hipótese de irregularidade fiscais, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

18.7 No caso de formalização do instrumento de Contrato o preço estabelecido será fixo e irreajustável,
porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCA
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro que vier a substituí-lo.

19. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

19.1 A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva comprovação do
desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da
aprovação da autoridade competente, conforme Decreto Municipal n.º 10.248/11.

19.2 Caso, no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços, haja supressão ou aumento de preços
será permitido o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme previsão legal e nos termos do Decreto
Municipal n.º 10.248/11.
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19.3 Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da
Administração ou mediante solicitação da detentora da ata, desde que sejam apresentadas as devidas
justificativas fundamentadas.

19.4 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado,
mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.

19.5 Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito
Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da
ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos
seguintes documentos:

19.5.1 Planilha analítica de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos
preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa, conforme
Decreto Municipal n.º 10.248/11.

19.5.2 Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) do (s) elemento (s) formador (es) do novo preço.

19.6 Sendo procedente o requerimento da detentora, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a
partir da data de protocolo do pedido.

19.7 A detentora não poderá interromper a entrega e/ou execução do objeto da Ata de Registro de
Preços durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

20. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

22. DO PAGAMENTO

22.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

23.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

23.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

23.1.2 apresentar documentação falsa;

23.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

23.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

23.1.5 não mantiver a proposta;

23.1.6 cometer fraude fiscal;

23.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
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instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da
empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível.

23.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

23.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

23.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

23.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

23.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

23.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

23.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 23.1
deste Edital.

23.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

23.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

23.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

23.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
23.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

23.7 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.
23.8 Todos os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

23.9.1 A rescisão contratual poderá ser:
23.9.1.1 Determinada por Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93.
23.9.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
pelo CONTRATANTE, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência
do CONTRATANTE.
23.9.1.3 Judicial, nos termos da legislação.

23.9.2 Nos casos do subitem 23.9.1, a rescisão deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

23.10 Constituem motivos para rescisão do Contrato, os previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.
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23.11 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver
sofrido, com direito a:

23.11.1 Devolução de garantia.
23.11.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

23.12 A rescisão de que trata o inciso do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80, inciso I a
IV, ambos da Lei nº 8.666/93.
23.13 Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CONTRATANTE contratar com as
licitantes classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.
23.14 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando se
tratar de recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
23.15 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às demais
licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.
23.16 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93,
os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
23.17 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
23.18 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
22.19 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

23.20 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

24.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................

Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos, especialmente o
referente à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata.
Sempre que indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da
impugnação.

24.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

24.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Ou
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25.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 25.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

25.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

25.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.

25.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

25.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Ou

25.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o
transcorrer do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em razão de
não observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 25.5 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

25.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

25.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

25.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

25.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............ horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
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25.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;

25.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;

25.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e de
inexistência de fatos impeditivos;

25.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;

25.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

25.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;

25.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços;

25.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Termo de Referência

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de

Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa ______________, inscrita

no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019, instaurado pelo Município de Cascavel,

podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta escrita apresentada quando convocado (a),

negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à

recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à

perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e
do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988;

b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico ___/20__,
e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa condição.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à ____________,
cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º _____________,
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com a
proposta de preços.



21 de dezembro de 2019   -   Página 365 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial para Registro de Preços : Compras
Elaboração: Outubro/2019

Página 35 de 40

ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º
_____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e
preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação para habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º
_____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua ________________________ n.º
______, Bairro ________________________, na cidade de _________________________ no
estado____________________ CEP _____________________________
email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO
Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__

Data/Hora de Abertura:

Objeto:

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Fornecedor:
Endereço:

Cidade:
CNPJ:
Email: Telefone:
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ITENS DA PROPOSTA FORNECEDOR

ITEM OBJETO UND. QTDE --- --- VLR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL:
OBSERVAÇÕES:

Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa (constando
no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.

____________________________________________

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Ata de Registro de Preços, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de
oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

Trata-se de modelo de contrato e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa N°01/2018-SEPLAG o referido
modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada justificativa, nos termos
do art. 35, parágrafo único. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de contrato poderão
ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/2019
PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL N.º ___/2019

PROCESSO N.º _____/2019
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O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica ou presencial,
para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e
em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , especificado(s)
no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo ser adaptada de acordo com as condições e
características atinentes a natureza do serviço.

2.2 As quantidades estabelecidas são meramente são estimativas, não obrigando o Município à
contratação total.
2.3 O Município poderá, por meio do Departamento de Gestão de Compras e Administração, contratar o
objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento da detentora e obedecendo a ordem de classificação das respectivas
propostas.
2.4 Os preços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para
pagamento em até 15 (quinze) dias, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora,
devidamente atestada.
2.5 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA
3.1 O Gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de ________. O (s)
responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços e pelo
atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) será (ão) _______, matrícula n.º ____, devendo cumprir as disposições
contidas nos Decretos Municipais n.º 11.445/13 e 14.405/18.

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X

Especifica
ção

Marca
(se exigida
no edital)

Modelo
(se exigido no

edital)

Unidade Quantidade Valor
Un

Prazo
garantia

ou
validade
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3.2 Caberá à Secretaria responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços, por intermédio do
Fiscal, providenciar a publicação trimestral dos preços registrados, para orientação da Administração
Municipal, além de encaminhar cópia da publicação ao Departamento de Gestão de Compras e
Administração para que seja anexada ao respectivo processo.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

OU

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DA ATA
5.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de __ (____) meses, sendo contado a partir
da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA SEXTA - REVISÃO E CANCELAMENTEO DA ATA
6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.

Nota explicativa: Suprimir o item 6.4.1 quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão administrador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7 O registro do fornecedor será cancelado nos seguintes casos:

6.7.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.7.1.2 não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;
6.7.1.3 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo;
6.7.1.4 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
6.7.1.5 em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
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6.7.1.6 por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.7.1.7 por razão de interesse público; ou
6.7.1.8 a pedido do fornecedor.

6.8 Nas hipóteses previstas no subitem 6.7 a comunicação do cancelamento de preço registrado será
publicada no Órgão Oficial do Município, juntando-se o comprovante ao processo que deu origem ao
registro.
6.9 A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro de preços através de requerimento a
ser protocolado na Prefeitura Municipal de Cascavel, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 17h.

6.9.1 Caso não se verifique fundamentação em sua solicitação a detentora sujeitar-se-á às sanções
administrativas previstas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, conforme o caso, bem como aquelas
dispostas no respectivo instrumento convocatório.

6.10 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com classificação
imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para efetuar o fornecimento, nos termos
de sua proposta.
6.11 Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento.
6.12 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita
através do Órgão Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Termo de Referência e no Edital.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.
8.2 A detentora da ata de registro de preços fica obrigada, durante a validade do registro de preços, a
aceitar os acréscimos de quantidade que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial da proposta.

CLÁUSULA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
9.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

9.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;
9.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;
9.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;
9.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;
9.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
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9.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
9.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processos originários da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Além do que consta desta Ata deve também ser considerado, para efeitos legais e jurídicos, o
contido no Edital do Certame Licitatório e seus Anexos.
10.2 Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas /ou
conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que
possam ser.
10.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, alterações posteriores e demais
normas aplicáveis.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
XXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITO DE CASCAVEL
OU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

___________________________________
DETENTORA



21 de dezembro de 2019   -   Página 371 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL



21 de dezembro de 2019   -   Página 372 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

NOTAS EXPLICATIVAS

O presente modelo de Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que
darão ordem e forma à licitação na modalidade pregão, notadamente no que tange ao objeto, condições da
licitação e a contratação que se seguirá com o licitante vencedor. É o documento que mais sofrerá variação de
conteúdo, em vista das peculiaridades do órgão licitante e, principalmente, do objeto licitatório. Serve de
supedâneo para a Administração elaborar seu próprio Termo de Referência, consoante às condições que lhes
são próprias, por isso que não deve prender-se textualmente ao conteúdo apresentado neste documento.

Trata-se de modelo de edital que deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada
justificativa. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas
ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.

Os itens deste modelo, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão
licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência,
cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para
que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência, que deverão ser devidamente suprimidas quando da finalização do
documento.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá
excluir a referida nota.

DISTINÇÃO ENTRE SERVIÇO E OBRA

O art. 6, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços.

1) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra de
engenharia, vedada a adoção do pregão;

2) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de serviço de
engenharia, cabível a adoção do pregão;

Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Públicas – IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu
todo (g.n.), desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua
utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 02/2009).

Não compete ao Órgão Consultivo emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os
técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade (BPC n. 07). Todavia, deve zelar para que o órgão
técnico apresente os subsídios que permitam o devido processo de subsunção dos fatos à norma, de modo que
o enquadramento como obra ou como serviço de engenharia seja coerente, lógico, plausível e perfeitamente
adaptado ao direito. Obviamente, nem todas as situações práticas estarão dentro da zona de plena certeza
jurídica. A convergência, porém, será proporcional à robustez dos elementos processuais. Assim, os
responsáveis pela elaboração dos projetos deverão fundamentar diligentemente as escolhas apresentadas,
enquanto o órgão de Consultoria deve zelar pela correta instrução processual. O mesmo se aplica
relativamente à definição do caráter “comum” do serviço, vez que o nível de detalhamento das informações
existentes no processo influencia diretamente no critério de padronização do objeto da licitação, como adiante
se verá.

Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente
ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não se cria coisa
nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação, adaptação ou
manutenção de um bem material específico já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem
de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se
destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.
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A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez que apenas os serviços
comuns de engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregão, de modo que o
órgão técnico deverá analisar cuidadosamente as características da atividade a ser contratada a fim de
corretamente caracterizá-la como obra ou serviço de engenharia e fundamentar convincentemente a
decisão adotada”. (SILVA FILHO, Manoel Paz. Manual de obras e serviços de engenharia: fundamentos
da licitação e contratação. Brasília: AGU, 2014, p. 9-12.

ETAPA PRELIMINAR À ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

O estudo técnico preliminar encontra previsão na Lei nº 8.666, de 1993:

“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo
conter os seguintes elementos (...).”

“Durante o estudo preliminar, avaliam-se questões que possibilitarão a elaboração de anteprojeto em
conformidade com as necessidades administrativas e as características do objeto a licitar, ou a contratar
de forma direta. Tal estudo leva em conta aspectos como:

a) adequação técnica; b) funcionalidade; c) requisitos ambientais; d) adequação às normas vigentes
(requisitos de limites e áreas de ocupação, normas de urbanização, leis de proteção ambiental etc.); e)
possível movimento de terra decorrente da implantação, necessidade de estabilizar taludes, construir
muros de arrimo ou fundações especiais; f) processo construtivo a ser empregado; g) possibilidade de
racionalização do processo construtivo; h) existência de fornecedores que deem respostas às soluções sob
consideração; i) estimativa preliminar de custo e viabilidade econômico-financeira do objeto.” Políticas
públicas nas licitações e contratações administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2ª ed., 2012, p. 154.

Do Anteprojeto

Nesta fase, avaliam-se questões relativas à viabilidade da execução da obra ou da prestação do serviço,
sob a ótica da racionalização das atividades desde os seus primeiros estágios de desenvolvimento.

Em geral, a elaboração de anteprojeto compreende as especificações e técnicas que serão empregadas, a
definição das frentes de serviço, a sequência das atividades, o uso e as características dos equipamentos
necessários.

O anteprojeto considerará as atividades associadas à execução, com o fim de evitar possíveis
interferências externas.

O detalhamento destas questões depende das peculiaridades do empreendimento e dos processos
executivos a serem adotados. O planejamento e a programação do projeto devem ser realistas e
orientados quanto aos condicionamentos técnicos e de execução das tarefas.

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Nota explicativa: Importante perceber que não é necessariamente o objeto do contrato que define a
condição do serviço como contínuo “COM” ou “SEM” dedicação exclusiva de mão de obra. Tal
enquadramento é condicionado pelo modelo de execução contratual.

Um mesmo serviço pode, dependendo da forma de execução, ser classificado como contínuo com
dedicação exclusiva de mão de obra ou como contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra. Exemplo
didático é o serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. Em uma
pequena unidade administrativa, detentora de poucos aparelhos, na qual o serviço de manutenção será
executado eventualmente, não faz sentido a disposição diária de um trabalhador da empresa terceirizada,
que restará ocioso, pois a efetiva execução da atividade contratada será realizada, apenas, quando
provocada a demanda. Já em uma unidade administrativa de maior porte, na qual existam dezenas ou
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centenas de aparelhos, a constante necessidade de manutenção pode tornar mais econômica e vantajosa
a disposição de um ou mais trabalhadores da empresa, diariamente, no interior da organização pública.

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA
PREGÃO Nº ....../20...

(Processo Administrativo nº...........)
1. OBJETO

1.1. Contratação de..........................................................., conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Unidade de
Medida

Quantidade Valor Unitário
Máximo Aceitável

1
2
3
...

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima.

Nota Explicativa: Caso a quantidade de itens licitados seja muito numerosa, a unidade requisitante poderá
criar um anexo específico que contemple a descrição dos itens, com seu quantitativo, valores e unidades de
medida.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a ... (Empreitada por Preço
Unitário/Empreitada por Preço Global/Execução por Tarefa/Empreitada Integral)

1.5. O contrato tem a vigência contratual determinada, não sendo prorrogável na forma do art. 57, II,
da Lei de Licitações.

OU

1.5. O prazo de vigência do contrato é aquele previsto no instrumento contratual, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei
8.666, de 1993.

Nota explicativa: Indicação da possibilidade ou não de prorrogação.
Os contratos envolvendo serviço de engenharia geralmente são aqueles conhecidos como de escopo, em que
o prazo de vigência indica a duração estimada para a execução da obra e do serviço, acrescentado do prazo
para as providências de recebimento. Nesses contratos, a prorrogação é algo excepcional e imprevisível,
como se vê das hipóteses restritas do §1° do artigo 57 da Lei de Licitações e Contratos.
Ocorre que o serviço de manutenção predial, por exemplo, é um serviço de engenharia, e este pode ter a
natureza de serviço contínuo, incidindo o art. 57, II, da Lei 8.666, permitindo-se sucessivas prorrogações, até
o limite de 60 meses.
Assim, as duas alternativas acima servem para a unidade requisitante escolher qual se amolda à natureza do
objeto a ser contratado.

Nota Explicativa: ORIENTAÇÕES GERAIS

Descrição do Objeto: O objeto deve ser descrito de forma detalhada, com todas as especificações necessárias e
suficientes para garantir a qualidade da contração, cuidando-se para que não sejam admitidas, previstas ou
incluídas condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou, ainda,
impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato.
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A recomendação mais importante é descrever detalhadamente o objeto a ser contratado, com todas as
especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contração. Deve-se levar em
consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da
Lei n° 4.150, de 1962.

Compete ainda à administração definir se o objeto corresponde, efetivamente, a serviço de engenharia e se sua
natureza é comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, para efeito de utilizar-se
a modalidade pregão.

Planilha de Composição de Preços Unitários e de Custos: A unidade requisitante deve elaborar a planilha de
custos e formação de preços de acordo com as peculiaridades do serviço de engenharia a ser realizado e, ainda,
em compatibilidade com um dos regimes de execução previstos na Lei nº 8.666, de 1993: empreitada por preço
global, empreitada por preço unitário, empreitada integral ou tarefa.

As planilhas utilizadas deverão conter a descrição completa de cada um dos insumos utilizados, a indicação do
código Sinapi (ressalvados apenas aqueles não contemplados no sistema), as respectivas unidades de medida, a
composição dos custos, os coeficientes de produtividade e os valores resultantes (composição analítica), em
compatibilidade com as especificações dos serviços estabelecidos no estudo técnico preliminar ou anteprojeto.
Também deverá constar a composição detalhada do BDI.

Termo de Referência: o TR deverá guardar sintonia com o estudo técnico preliminar ou com o anteprojeto
previamente desenvolvido pela Administração, discriminando todos os elementos capazes de caracterizar, de
forma precisa e clara, o objeto da licitação e de propiciar a avaliação de seus custos, servindo de supedâneo à
elaboração do edital.

Regime de Execução: Deve-se observar que o regime de execução por preço unitário destina-se aos
empreendimentos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de medida,
cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de
unidades contratadas. Portanto, é especialmente aplicável aos contratos que podem ser divididos em unidades
autônomas independentes que compõem o objeto integral pretendido pela Administração. São exemplos:
execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas; implantação, pavimentação ou
restauração de rodovias; construção de canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de
saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e derrocamento; reforma de edificações; e
construção de poço artesiano. Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço
global/integral, em razão da imprecisão inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a
variações, especialmente nos quantitativos, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não
totalmente conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por
preço global diminui àmedida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado.

Acerca da escolha do regime de execução, orienta-se que:

a) a escolha do regime de execução contratual deve estar fundamentada nos autos do processo licitatório;

b) a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver,
necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos
do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for possível definir previamente
no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na
fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos,
por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são
os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de
manutenção rodoviária, dentre outras;

c) nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, tal qual
asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, no
bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de riscos para o particular - e,
consequentemente, maiores preços ofertados - em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente
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motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da obra, em
especial a taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); (Acórdão nº 1977/2013 – Plenário)

Os Estudos Preliminares devem apresentar justificativa para a opção de regime de execução adotado.

Parcelamento: A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto,
conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja
técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser
o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.

Justificativas para o parcelamento ou não da solução: a) O parcelamento da solução é a regra devendo a
licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo
para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de
licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo
com relação a itens ou unidades autônomas; b) Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é
divisível, levando em consideração o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratação nesses
moldes assegure, concomitantemente: b.1) ser técnica e economicamente viável; b.2) que não haverá perda de
escala; e b.3) que haverámelhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade;

Mesmo em serviços de engenharia, ainda na fase do estudo técnico preliminar ou do anteprojeto, é possível
planejar e desenvolver ações que estabeleçam a viabilidade técnica e econômica do parcelamento do serviço
em etapas, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade, sem perda da economia de escala.

De qualquer sorte, de se registrar que grande parte dos serviços de engenharia comuns licitados pela
modalidade em apreço, são realizados por única empresa de engenharia, por questões técnicas que assim o
determinam, indicando a necessidade de utilização de um dos regimes de execução (empreitada por preço
global ou unitário, tarefa ou empreitada integral). Recomenda-se, assim, que a Administração verifique caso a
caso acerca da apreciação da questão do parcelamento, atentando para o porte dos serviços contratados e sua
natureza para fins de aplicação da regra.

A realização de licitações distintas deve merecer especial atenção do administrador público em função: (a) de
análise do custo-benefício que a medida oferece à Administração; dependendo das características da obra ou
do serviço, quanto maior for a quantidade licitada, menor poderá ser o seu custo unitário, a inviabilizar o
parcelamento; (b) da possibilidade de subcontratação de partes do objeto, que pode ser fator de ampliação da
competitividade, tanto ao estimular a participação de maior número de entidades do ramo, quanto ao
preservar a especialização correlata à natureza do objeto.

Custos e pesquisa de mercado: “O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de
Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e
personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.”

“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que
compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e
das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades
genéricas”.

Critério de aceitabilidade: Na contratação de serviço de engenharia, o instrumento convocatório deve
estabelecer critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global, os quais deverão constar do edital de
licitação.

Preços máximos: O critério de aceitabilidade dos preços unitários e global deve basear-se na fixação de preço
máximo, vez que nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade
dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do
gestor.

Aceitabilidade da proposta nos regimes de empreitada por preço global e empreitada integral
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Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão ser
observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:

I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários
diferentes, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro do contrato, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública

Os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em relação aos preços global e de cada uma das etapas
previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, que deverão constar do edital de licitação.

Valores: Os valores unitários e global deverão constar nos autos do processo licitatório do pregão. A consulta
pelos licitantes e interessados não pode ser vedada. A divulgação dos valores no edital ou anexos, é medida
condizente com os princípios da publicidade e transparência (arts. 5º, caput e LV, e 37, caput, da constituição
federal; art. 3º, e 44, §1°, da Lei nº 8.666, de 1993).

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): A elaboração do Termo de Referência relativo a serviço de
engenharia caberá: (a) à própria Administração, por meio de responsável técnico pertencente a seus quadros,
inscrito no órgão de fiscalização da atividade (CREA/CAU-BR); de acordo com o art. 7º, da Resolução CONFEA
nº 361, de 1991, os autores de projeto básico (por analogia também do Termo de Referência), sejam eles
contratados ou pertencentes ao quadro técnico do órgão ou entidade pública, deverão providenciar a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos projetos; (b) a anotação de responsabilidade
técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de
suas eventuais alterações.

Resolução/CONFEA nº 1.025 de 30 de outubro de 2009:

“Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de
obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida
a respectiva atividade.Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de
profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo
ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos
técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.”

Vigência: O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato. Esse corresponde ao
prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, enquanto aquele é o tempo
determinado para que o contratado execute o seu objeto.

Deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução, pois não se
admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim tanto para a
execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença.

Deve-se atentar para que a soma dos prazos de execução, juntamente com os demais prazos previstos, para
realização das medições ou fiscalizações, ou ainda, para realização de correções por parte da contratada, não
supere o prazo de vigência contratual, previsto no edital e no contrato.

Diante da proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a Administração pretenda
estendê-los, é necessário formalizar a adequação desses prazos, que, se cabível, deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada, por meio de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela
autoridade competente para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de
eventual atraso.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TERMO DE REFERÊNCIA

A definição de projeto básico dada pelo art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993, tem a finalidade de balizar os principais
requisitos que devem ser observados pela Administração quando de sua elaboração e, por aplicação
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subsidiária (art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002) servirá de supedâneo para a elaboração do Termo de Referência.
Outras definições enunciadas em outras fontes normativas ou técnicas também devem ser observadas pela
Administração, notadamente as Resoluções do CONFEA e as normas de proteção ambiental.

Deve-se atentar para os requisitos descritos no art. 6º, inc. IX, art. 7º, art. 12, todos da Lei nº 8.666, de 1993,
para a Resolução/CONFEA nº 361, de 10 de dezembro de 1991 e Decisão Normativa/CONFEA nº 106, de 17 de
abril de 2015.

Principais aspectos que devem compor o Termo de Referência, aplicáveis quando compatíveis com o serviço de
engenharia de que pretende a Administração:

a) justificativa no que se refere à alternativa escolhida, notadamente quanto à viabilidade técnica, econômica e
ambiental do serviço;

b) fornecimento de uma visão global do serviço e identificação de seus elementos constituintes de forma
precisa;

c) especificação do desempenho esperado;

d) demonstração de que estão sendo adotadas soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes,
amparada por memórias de cálculo e de acordo com critérios de projeto previamente estabelecidos de modo a
evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante a fase de execução;

e) identificação e especificações dos tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos a incorporar;

f) definição das quantidades e dos custos dos serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e
porte do objeto, de forma a ensejar a determinação do custo global;

g) quando da elaboração das planilhas de referência, discrimine todos os custos unitários envolvidos, explicite a
composição do BDI que está sendo utilizado na formação dos preços e exija que os licitantes façam o mesmo
em relação às suas propostas.

h)observar que, independente do regime de execução de obras ou serviços, a administração deve fornecer, via
edital, todos os elementos e informações necessárias ao certame, para que os licitantes possam confeccionar
suas propostas da forma mais realista possível.

i) as regras sobre como serão realizadas as medições, a exemplo de pagamentos após cada etapa conclusa do
empreendimento ou de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispõe o
art. 40, inciso XIV, da Lei nº 8.666/1993 (Acórdão nº 1977/2013 – Plenário, TCU);

j) fornecimento de subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão do serviço;

l) detalhamento dos programas ambientais, compativelmente com o porte do serviço;

m) observância das normas do INMETRO, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços
previstos no projeto;

n) se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do componente do
serviço, a especificação deverá indicar as expressões “ou similar”, “ou equivalente” ou “de melhor qualidade”,
definindo-se com clareza e precisão as características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a
permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes;

o) as especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e técnicas a serem
utilizadas;

p) as especificações de componentes conectados a redes de utilidade pública deverão adotar, rigorosamente,
os padrões das concessionárias;

q) as especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, considerando custos
de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do componente utilizado;

r) características e condições do local de execução dos serviços, bem como de seu impacto ambiental, se
houver, considerando-se os seguintes requisitos: segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público,
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possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local para
execução, de modo a diminuir os custos de transporte, facilidade e economia na execução, conservação e
operação, sem prejuízo da durabilidade do serviço, adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do
trabalho adequadas e infraestrutura de acesso.

s) observância de critérios e parâmetros técnicos prescritos na norma NBR 9050/2004 relacionados com a
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida ;

t) catálogo de projetos que devem ser elaborados pela contratada, durante a execução do serviço, retratando a
forma exata como foi cumprido o objeto contratado (as built);

u) a indicação de leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos normativos federais, estaduais, distritais
e municipais, bem como normas técnicas, aplicáveis ao objeto.

O Termo de Referência também contemplará:

(a) cronograma físico-financeiro;

O cronograma físico-financeiro integra, obrigatoriamente, o edital, como item ou anexo deste. Seu
objetivo é o de prever desembolsos no decorrer do tempo de execução proposto pelo projeto básico. O
pagamento corresponderá à efetiva contraprestação de fornecimento dos bens, de execução de obra ou de
prestação de serviço, em conformidade com as etapas fixadas no cronograma físico e de acordo com a
disponibilidade de recursos financeiros, vedada a antecipação de pagamento à contratada.

A Lei nº 8.666, de 1993, menciona esse relevante instrumento de controle de execução e de pagamento
em serviços de engenharia em mais de uma de suas disposições, a saber: arts. 7º, § 2º, III, art. 40, XIV, “b”, art.
65, II, “c”.

(b) a realização de vistoria (se obrigatória ou facultativa);

(c) data de início das etapas de execução, conclusão e entrega do objeto.

(d) condições para o recebimento do serviço, recebimento provisório e definitivo;

(e) critério de aceitação do objeto e prazo para correções/substituições, quando em desacordo com as
especificações exigidas;

(f) obrigações da contratada e da contratante;

(g) procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;

(h) subcontratação (possibilidade ou não);

(i) projeto executivo.

“Deduz-se que a Lei nº 8.666/93 não atribui ao projeto executivo a mesma obrigatoriedade com que trata o
projeto básico, tanto que admite possa ser deixada a sua elaboração a cargo da contratada, no curso da
execução do contrato. Vale dizer que a Administração está obrigada a elaborar o projeto básico para instaurar
a licitação ou para contratar diretamente obra ou serviço, mas não está obrigada a elaborar o respectivo
projeto executivo. O que não significa que a Lei Geral a este tenha por prescindível. Tanto não o é, que a
Administração contratante, se não desenvolveu o projeto executivo antes da licitação, disto incumbirá à
contratada no curso do contrato.

No edital deverá ser informado se há projeto executivo disponível, bem como o local onde possa ser examinado
e adquirido. Não havendo, cumprirá à Administração estabelecer, no ato convocatório, que tal encargo será da
adjudicatária. Infere-se, notadamente dos artigos 7º, §1º, 9º, §2º, e 40, inciso V, acima transcritos, que para a
realização do procedimento licitatório não há a obrigatoriedade da existência prévia de projeto executivo, uma
vez que este poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras ou a prestação dos
serviços, desde que autorizado pela Administração.

Sendo assim, também o preço de elaboração do projeto executivo deverá estar previsto pela Administração,
em correspondência às soluções técnicas adotadas no projeto básico, que, igualmente por essa razão, devem
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ser suficientemente detalhadas, de forma a reduzir, quando não evitar, a necessidade de serem reformuladas
durante a execução.

A possibilidade legal de elaboração de projeto executivo no curso do contrato não deve ser utilizada como
pretexto para elaboração aligeirada do projeto básico. Tal atitude dá azo a que, no lugar de projetos executivos
— idealmente, elaborados antes da execução —, sejam elaborados projetos do tipo as built (como construído),
ou seja, projetos que visam a justificar impropriedades que, por falta de projetos prévios, claros e precisos, se
perpetraram na execução e se incorporaram ao objeto realizado, sem planejamento, especificações e custos
adequados.”

BDI – Composição

O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente
ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:

I - taxa de rateio da administração central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalística que oneram o contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

Frise-se que não poderão integrar o cálculo do BDI os tributos que não incidam diretamente sobre a prestação
em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da fixação da base de cálculo, como ocorre com as
empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN –
na medida em que incidem sobre o faturamento – são passíveis de serem incluídas no cálculo do BDI, nos
termos da Súmula TCU n. 254/2010. Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administração central não
poderá ser fixada por meio de remuneração mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais à
execução financeira da obra de modo que a entrega do objeto coincida com cem por cento do seu valor
previsto.

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do
orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado” - Súmula/TCU nº 254/2010 (DOU de 13.04.2010, S. 1, p. 74)

O Tribunal de Contas da União, a partir do mencionado julgado, passou a adotar novos referenciais de
percentual de BDI, em substituição aos índices mencionados no Acórdão n. 2.369/2011. Passou-se, também, a
utilizar a terminologia “quartil”, ao invés padrões mínimos e máximos, como constava nas tabelas substituídas
do acórdão anterior. Tal mudança confirma o entendimento de que os percentuais indicados não constituem
limites intransponíveis, mas referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distância do
percentual de BDI utilizado no Projeto Básico em relação à média indicada no acórdão, mais robusta deverá
ser a justificativa para a adoção do índice escolhido.

BDI DIFERENCIADO

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou serviço de engenharia represente parcela
significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal sem
comprometimento da eficiência do contrato ou da realização do seu objeto, a Administração deverá realizar
licitações diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, haja inviabilidade técnica do parcelamento do objeto, justificada mediante fundamentação
plausível e aprovada pela autoridade competente, o projeto básico deverá apresentar BDI diferenciado para a
parcela relativa ao fornecimento, conforme consignado na Súmula n. 253 do TCU, in verbis:
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“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da
legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo
do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens” - Súmula/TCU nº 253/2010 (DOU de 13.04.2010, S. 1, p.
72).

SUBESTIMATIVAS OU SUPERESTIMATIVAS RELEVANTES

Nos regimes de empreitada por preço global e empreitada integral recomenda-se haja a elaboração da matriz
de riscos com a identificação dos itens relevantes e dos correspondentes graus de riscos. Saliente-se que tal
recomendação decorre do entendimento do Tribunal de Contas da União nesse sentido (vide Acórdão TCU
1977/2013-Plenário).

A partir dessa matriz, o Projeto Básico deverá contemplar os índices de “subestimativas ou superestimativas
relevantes” a fim de garantir segurança jurídica de eventual necessidade de aditivos para correção de Projeto,
como orienta o Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 1977/2013-Plenário: “...recomendação à
jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais cláusula a estabelecer, de forma objetiva, o que será
objeto de aditamentos durante a execução da avença, bem como a definição do que venha a ser
"subestimativas ou superestimativas relevantes””.

Isso consiste em um percentual parâmetro para aferição se eventual necessidade de modificação no projeto
básico já estaria inclusa nos riscos do empreendimento (sendo remunerada no contrato pelo BDI) ou se poderia
fundamentar uma alteração do projeto e de seu valor mediante termo aditivo. No caso, apenas se a
modificação no projeto gerar uma alteração de valor superior ao percentual referencial supracitado é que seria
possível a alteração do valor por Termo Aditivo, já que somente neste caso a subestimativa/superestimativa
seria considerada "relevante" e superior aos riscos ordinários inclusos no BDI. Tudo isso sem prejuízo da análise
técnica acerca dos demais requisitos necessários para que possa haver alteração ulterior do projeto básico, nos
termos do art. 65, II da Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, a área técnica deverá definir o que será considerado como mera imprecisão, a ser tolerada pelas
partes e quais o percentuais de superestimavas ou subestimavas dos itens de maior valor e relevância técnica
(avaliado de acordo com a metodologia ABC) que, por erros ou omissões, devem ensejar a elevação de termos
aditivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, por certo que se observando o limite
máximo de tolerância de erros de 10% do valor total do contrato, em prestígio ao princípio da segurança
jurídica, como ainda do art. 6º, inciso VIII, alínea ‘a’ c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso II, alínea ‘d’, todos da Lei
8.666/93”.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação são:

2.2. a) Necessidade da contratação do serviço;

(...)

b) Especificações técnicas do serviço;

(...)

c) Quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço
pelo órgão

d) Regime de Execução adotado;

(...)

e) da Divisão dos itens/grupos/lotes;

(...)

f) Forma de adjudicação preço global, preço por item, preço global de grupo de itens;
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(...)

g) Declaração do objeto;

(...)

h) Fundamentação da contratação;

(...)

A justificativa de cada item, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o serviço possuir
características técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica competente a
definição das especificações do objeto, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
prestação do serviço de... .... para...

Nota Explicativa: Neste item deve conter a descrição da solução buscada com a contratação.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, (com/sem) dedicação exclusiva de mão de obra, a
ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

Nota Explicativa: Deve o agente ou equipe técnica definir se natureza do objeto a ser contratado é comum nos
termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 e Orientação Normativa/PGM n°06/2019

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da IN n°01/2018-SEPLAG, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 9º da aludida instrução normativa, cuja
execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. ... (requisitos necessários para o atendimento da necessidade)

5.1.2. ... (serviço continuado ou não)

5.1.3. ... (critérios e práticas de sustentabilidade)

5.1.4. ... (duração inicial do contrato)

5.1.5. ... (eventual necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas)

5.1.6. ... (quadro com soluções de mercado)

5.2. O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), caso haja disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, é o seguinte:

5.2.1. (..)

5.3. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do
serviço.

5.4. A quantidade estimada de deslocamentos é de____. Há a necessidade de hospedagem, estimada em....

5.5. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.
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Nota Explicativa: A regra estabelecida é a de se exigir a declaração do licitante que tem pleno conhecimento
das condições necessárias. Na verdade, por se tratar de um requisito da contratação, a exigência se dirige ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. É ele que precisa emitir essa declaração para
celebrar o contrato. Não há necessidade de se a exigir de todos os licitantes.
Ainda sobre esse requisito, destacamos que a exigência do comparecimento do “licitante” no local, ao invés da
declaração, é medida excepcional, a ser estabelecida somente se imprescindível, e não for possível substituí-la
pela divulgação de fotos, plantas etc. A exigência da presença no local da execução, como requisito da
contratação, se destina mais adequadamente ao Adjudicatário, presumivelmente para o fim de verificação e
ajuste das providencias e prazos necessárias ao início do contrato. Nessa hipótese, a redação da disposição 5.3
acima deverá ser alterada, refletindo adequadamente a exigência.

Por fim, não se deve confundir essa exigência excepcional, de comparecimento do “licitante” para a
contratação, com a exigência de vistoria para a própria licitação. Esta última é disciplinada é dirigida a
todos os licitantes. Trata-se de medida ainda mais excepcional, posto que mais restritiva à competitividade, e
só deve ser adotada com justificativa técnica rigorosa, conforme exposto na próxima Nota Explicativa.
Assim, resumidamente, tem-se o seguinte esquema normativo:

Exigência Destinatário Tratamento

Declaração de pleno
conhecimento

Licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar

Regra geral – sempre exigir

Comparecimento nos locais
de Execução

Adjudicatário Excepcional - quando imprescindível

Vistoria para a Licitação Licitantes Excepcionalíssimo - necessidade de
justificativa técnica rigorosa.

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das ..... horas às ...... horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (....) ..........

Nota Explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, a opção pela exigência ou não de vistoria
é discricionária, devendo ser analisada com vistas ao objeto licitatório.

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda-se que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos
do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, recomenda-
se então que além de substituir a redação acima por “deverá”, também substitua o trecho final da disposição
do edital, conforme pormenorizado na Nota Explicativa daquele modelo.

Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que exista
justificativa técnica, com motivação mencionada de forma resumida no edital. Por essa razão, a divulgação de
‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta
dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes

Por fim, como já ressaltado, não se deve confundir essa exigência de vistoria para a licitação com a exigência
de declaração de pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços, conforme
abordado na Nota Explicativa anterior

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia
útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
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6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

6.2.2. ... [incluir outras instruções sobre vistoria]
6.2.3. ... [incluir outras instruções sobre vistoria]

Nota Explicativa: Não é possível exigir que a vistoria técnica seja realizada, necessariamente, pelo engenheiro
responsável pela obra (responsável técnico) ou em data única.

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. a definição de prazo para início da execução do objeto a partir da ...

7.1.2. a descrição detalhada dos métodos ou rotinas de execução do trabalho e das etapas a
serem executadas

(....)

7.1.3. Da localidade e do horário de funcionamento

(...)

7.1.4. Das rotinas da execução, a frenquência e a periodocidade dos serviços

(...)

7.1.5. Dos deveres e disciplinas exiigidos

(...)

7.1.6. Do cronograma de realização dos serviços (tarefas significativas e seus prazos)

(...)

7.1.7. Demais especificações que se fizerem necessárias

Nota explicativa: Poderá ser definido ainda:

a) definir o método para quantificar os volumes de serviços a demandar ao longo do contrato, se for o caso,
devidamente justificado;

b) Definir os mecanismos para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja
previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, se for o caso;

c) Definir o modelo de Ordem de Serviço que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento,
avaliação e atestação dos serviços, sempre que a prestação do serviço seja realizada por meio de tarefas
específicas ou em etapas e haja necessidade de autorização expressa prevista em contrato

d) Na contratação de serviços de natureza intelectual ou outro serviço que a unidade requisitante identifique a
necessidade, deverá ser estabelecida como obrigação da contratada realizar a transição contratual com
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transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir,
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos
serviços

e) Definir se haverá ou não possibilidade de subcontratação de parte do objeto, e, em caso afirmativo,
identificar a parte que pode ser subcontratada;

e.1. se haverá ou não obrigação de subcontratação de parte do objeto de ME ou EPP;

e.2. se haverá ou não possibilidade de as empresas concorrerem em consórcio

8. Modelo de Gestão do Contrato e Critérios de Medição:

Nota Explicativa: O presente tópico deve guardar absoluta harmonia com a disciplina de pagamento
prevista neste Termo de Referência, detalhando aspectos que ali estão somente mencionados. Para sua
elaboração, a unidade requisitante entidade deve observar, o seguinte:

a) definir os atores que participarão da gestão do contrato;

b) Definir os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre o órgão e a prestadora de serviços;

c) Atentar que, no caso de serviços que devam ser implementados por etapas ou no caso de serviço
prestado com regime de mão de obra exclusiva, os quais necessitem de alocação gradativa de pessoal, os
pagamentos à contratada devem ser realizados em conformidade com esses critérios;

d) Definir a forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no resultado,
conforme as seguintes diretrizes, no que couber: (...)

e)Definir os demais mecanismos de controle que serão utilizados para fiscalizar a prestação dos serviços,
adequados à natureza dos serviços, quando couber;

f) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação às
especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório;

g) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação aos
termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo;

h) Definir o procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as
condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução;

i) Definir uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a serem usadas durante a
fiscalização do contrato, se for o caso;

j) Definir as sanções, glosas e condições para rescisão contratual, devidamente justificadas e os respectivos
procedimentos para aplicação,

k Definir as garantias de execução contratual, quando necessário. Note-se, portanto, que é um rol
bastante extenso de aspectos a serem observados e discriminados nesse tópico, que, aliado ao antecedente,
irá retratar com fidedignidade o funcionamento do contrato.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

9.1.1. .......;

9.1.2. .......;

9.1.3. .......;

Nota explicativa: Este item só deverá constar no Termo de Referência caso os serviços englobem também a
disponibilização de material de consumo e de uso duradouro em favor da Administração, devendo, nesse caso,
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ser fixada a previsão da estimativa de consumo e de padrões mínimos de qualidade. O CATMAT disponibiliza
especificações técnicas de materiais com menor impacto ambiental (CATMAT Sustentável).
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Nota explicativa: As obrigações que seguem, tanto da contratante como da contratada, são meramente
ilustrativas. O órgão licitante deverá adaptá-las ou suprimi-las, em conformidade com as peculiaridades do
serviço de engenharia de que necessita.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cacavel para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
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10.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto
ao Cartório de Registro de Imóveis;

10.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em
vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Nota Explicativa: Este modelo de TR contém obrigações gerais que podem ser aplicadas aos mais diversos tipos
de serviços comuns de engenharia. Entretanto, compete ao órgão verificar as peculiaridades do serviço a ser
contratado a fim de definir quais obrigações serão aplicáveis, incluindo, modificando ou excluindo itens a
depender das especificidades do empreendimento, justificando ao órgão de Consultoria as alterações
efetivadas.

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Nota Explicativa: Nas contratações de serviços, cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do
contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é
impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso
concreto, para o fim de fixar prazo para as correções.

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante
de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante;

11.6. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas,
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sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade à Contratante;

11.8. Comunicar à fiscalização do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
à execução do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência,
no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;
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11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.22.1. Assegurar à CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

11.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

11.23. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da
subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.23.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem
prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em
que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

11.23.2. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.

Nota Explicativa: As obrigações constantes nos itens 11.23 a 11.25 devem ser mantidas no contrato quando a
autoridade houver exigido, no instrumento convocatório e neste termo de referência, a subcontratação de
micro ou pequenas empresas para a prestação de serviços.

11.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

11.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;

11.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.29. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

Nota explicativa: O atestado de antecedentes criminais somente poderá ser solicitado quando for
imprescindível à segurança de pessoas, bens, informações ou instalações, de forma motivada.

11.30. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
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11.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;

11.34. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos,
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de
comunicação.

11.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.

11.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado
ao órgão competente, conforme o caso;

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.40.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos
classe A de reservação de material para usos futuros;
11.40.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
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11.40.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;

11.40.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas específicas.

11.40.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

11.41.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

11.41.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

11.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços
ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública
junto ao serviço de engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo
de Referência e demais documentos anexos;

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais
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e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.);

Nota Explicativa: Caso a Administração tenha optado por atribuir à contratada a obrigação de elaboração do
projeto executivo, os dois subitens abaixo deverão ser incluídos.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto
garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos
trabalhos:

11.45.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas
mútuas interferências entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação
na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a
adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato.

Nota Explicativa: As alterações no projeto ou nas especificações do serviço, em razão do que dispõe o art.
65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
repercutem na necessidade de prolação de termo aditivo;

Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos a pequenas
variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por
"preço certo e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal
estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993;

Excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também
para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no
orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da
avença, situação em que se tomarão os seguintes cuidados:

1) observar se a alteração contratual decorrente não supera 10% do valor total do contrato,
cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, estes
últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;

2) examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redução
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura
do contrato, em prol do que estabelece o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

3) avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada
por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de
mercado;

4) verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do
preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo
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mediante termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, “caput”, c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f",
art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993;

5) verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo
firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do
que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como
também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido
pela própria Administração -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da
isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da
proporcionalidade, da economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do
interesse público primário; (Acórdão nº 1977/2013 – Plenário)

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a
assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

Nota Explicativa: Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, desde que prevista no instrumento
convocatório, possibilita que terceiro, que não participou do certame licitatório, realize parte do objeto.

À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a subcontratação. Esta, mais do
que possível, é desejável, na medida em que o Termo de Referência demonstrou-lhe a necessidade, de acordo
com a complexidade do objeto, cuja execução carece de especialização encontrável na subcontratada. Por isto
que a Administração autorizará e dimensionará a subcontratação mediante ato motivado, a comprovar que
atende às recomendações do Termo de Referência e convém à consecução das finalidades do contrato. Caso
admitida, cabe ao Termo de Referência estabelecer com detalhamento seus limites e condições.

Quando a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a subcontratação
for admitida, é imprescindível que se exija o cumprimento dos mesmos requisitos por parte da subcontratada.

A redação que segue é meramente ilustrativa e contempla a vedação à subcontratação, assim como a
subcontratação parcial do objeto.

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Ou

12.1.É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de ......%(..... por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condições:

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

12.1.2. ...

12.1.3. ...

Nota explicativa: A subcontratação parcial é permitida e deverá ser analisada pela Administração com
base nas informações dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida, o edital deve
estabelecer com detalhamento seus limites e condições, inclusive especificando quais parcelas do objeto
poderão ser subcontratadas. A prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva deve ser
considerada como a parcela principal da obrigação e não pode ser subcontratada. É importante verificar
que são vedadas (i) a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas
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determinadas ou de empresas específicas; (ii) a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica,
assim definidas no instrumento convocatório; (iii) a subcontratação de microempresas e empresas de
pequeno porte que estejam participando da licitação; e (iv) a subcontratação de microempresas ou
empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no
percentuais mínimo de ...... e máximo de ..... , atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisão;

12.4.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de
trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição,
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

12.4.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

12.4.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
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Nota Explicativa: Deve amoldar-se às peculiaridades do serviço de engenharia. Os itens a seguir apresentados
são ilustrativos.

14.1.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 e do Decreto Municipal
n°14.405/2018.

14.2.O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6.O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e
2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.7.O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor,
desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do
volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do
Contrato.

14.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro
instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

14.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.
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Nota Explicativa: A execução dos contratos deve ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que
permitam a mensuração de resultados e adequação do objeto prestado. Estes instrumentos de controle, o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou instrumento equivalente, foram idealizados, inicialmente, para
contratos de prestação de serviços como mecanismo de monitoramento e mensuração da qualidade e
pontualidade na prestação dos serviços e, consequentemente, como forma de adequar os valores devidos como
pagamento aos índices de qualidade verificados. Contudo, para correta aplicação da regra insculpida acima, é
necessário que o órgão estabeleça quais são os critérios de avaliação e os devidos parâmetros, de forma a se
obter uma fórmula que permita quantificar o grau de satisfação na execução do objeto contratado, e,
consequentemente, o montante devido em pagamento. Sem o devido estabelecimento dos critérios e
parâmetros de avaliação dos itens previstos no artigo, a cláusula torna-se inexequível, absolutamente
destituída de efeitos. Consequentemente, para que seja possível efetuar a glosa, é necessário definir,
objetivamente, quais os parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão dos níveis
esperados de qualidade da prestação do serviço.

14.10. Durante a execução do objeto, a fiscalização deverá monitorar constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal do contrato, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.

14.15. O fiscal do contrato poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17.1. X....

14.17.2. X....

Nota explicativa: Caso as especificidades do serviço demandem uma rotina de fiscalização própria, o órgão
deve descrevê-la nesse item acima.

14.18. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
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corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Nota explicativa: Os prazos previstos abaixo deverão ser dimensionados considerando as especificidades da
contratação, a periodicidade do faturamento, pela empresa, bem como as condições do CONTRATANTE de
realizar os atos necessários para os recebimentos provisório e definitivo dos serviços.

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo
dos serviços, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período,
através de planilha e memória de cálculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

Nota explicativa: O Decreto Municipal nº 14.405/2018 estabelece os tipos de fiscalização possíveis de serem
utilizadas nas contratações públicas. Cabe à área demandante estabelecer, de acordo com as características e a
complexidade do objeto a ser contratado, quais tipos de fiscais e quais procedimentos de fiscalização e gestão
contratual serão utilizados em cada caso.

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição
de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.

15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva
dos serviços executados.



21 de dezembro de 2019   -   Página 398 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

________________________________________________________________________________________________________ ______________
Modelo de Termo de Referência Pregão – Serviços Comuns de Engenharia
Elaboração: Outubro/2019 27

15.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
administrativo deverá verificar as rotinas que forem aplicáveis à presente
contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;

Nota explicativa: Adotar o subitem acima apenas se houver a adoção da fiscalização administrativa.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização do contrato e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último.

15.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

Nota Explicativa: Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento
provisório nos serviços de valor até o previsto no art. 23, inc. II, alínea “a” da Lei, desde que não se componham
de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

Nota explicativa: Caso exista algum instrumento para medição dos resultados, deve ser especificado.

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
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15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

Nota Explicativa: Nas contratações de serviços, cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do
contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é
impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato avaliar o caso
concreto, para o fim de fixar prazo para as correções.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de ..... (....) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Nota Explicativa: Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40,
XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Termo de Referência.
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal.
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;
16.4.2. a data da emissão;
16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
16.4.4. o período de prestação dos serviços;
16.4.5. o valor a pagar; e
16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
16.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. não produziu os resultados acordados;
16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade

mínima exigida;
16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
Nota Explicativa: Para que seja possível efetuar a glosa, é necessário definir, objetivamente, no IMR ou
instrumento equivalente, quais os parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão
dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço.

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada para verificar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital.
16.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
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apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
16.13 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
16.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

16.14.1 A retenção de créditos da contratada poderá ocorrer somente quando se configurar um
potencial risco de prejuízos ao erário, a exemplo de custos com a rescisão e nova contratação,
perda de serviços ou investimentos em razão da rescisão, ocorrência de superfaturamento, risco
trabalhista, entre outros.
16.14.2 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, quando
couber.

Nota Explicativa: Atentar que a natureza do contrato e o objeto da contratação que irão determinar a
retenção tributária eventualmente cabível, bem como a possibilidade de a empresa se beneficiar da condição
de optante do Simples Nacional, dentre outras questões de caráter tributário.

16.16 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em
seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.

Nota Explicativa: Verificar se a LDO vigente mantém essa previsão. Além disso, a Administração deve verificar
por outros meios, a eventual existência de vínculos dessa natureza.

16.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

17. REAJUSTE

Nota Explicativa: Recomenda-se a previsão de critério de reajuste de preços inclusive em contratos com prazo
de vigência inicial inferior a doze meses, como forma de contingência para o caso de, excepcionalmente,
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decorrer, ao longo da vigência do instrumento, o interregno de um ano contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta na respectiva licitação. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, por meio
do Acórdão nº 7184/2018 - Segunda Câmara (Relator Min. Augusto Nardes, Data da sessão: 07/08/2018),
ratificou o entendimento da Corte acerca do assunto, invocando, para tanto, o Acórdão nº 2205/2016-TCU-
Plenário, no qual restou assim assentado:

"66. Entretanto, o estabelecimento dos critérios de reajuste dos preços, tanto no edital quanto no
instrumento contratual, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição,
ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/93. Assim, a sua ausência constitui
irregularidade, tendo, inclusive, este Tribunal se manifestado acerca da matéria, por meio do Acórdão
2804/2010-Plenário, no qual julgou ilegal a ausência de cláusula neste sentido, por violar os dispositivos legais
acima reproduzidos. Até em contratos com prazo de duração inferior a doze meses, o TCU determina que
conste no edital cláusula que estabeleça o critério de reajustamento de preço (Acórdão 73/2010-Plenário,
Acórdão 597/2008-Plenário e Acórdão 2715/2008-Plenário, entre outros)". (Acórdão nº 2205/2016-TCU-
Plenário, Relatora: Min. Ana Arraes, Data da sessão: 24/08/2016)

17.1.Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice XXXX
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nota Explicativa: A Administração deverá atentar para que o índice utilizado seja o indicador mais próximo da
efetiva variação dos preços dos bens a serem fornecidos, “...o qual deverá ser preferencialmente um índice
setorial ou específico, e, apenas na ausência de tal índice, um índice geral, o qual deverá ser o mais
conservador possível de forma a não onerar injustificadamente a administração...”. A Administração poderá,
ainda, utilizar índices diferenciados, de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto
contratual.

Considerando-se que se trata de serviço de engenharia, a Administração deve avaliar a pertinência de eleger o
Índice Nacional da Construção Civil – INCC.

Nota Explicativa 2: Caso o serviço de engenharia objeto da licitação contemple fornecimento de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva, deverá ser acrescentado o tópico de repactuação, existente nos modelos de
serviços com mão de obra, informando logo no início que a repactuação se aplica somente para o custo
relativo àmão de obra em regime de dedicação exclusiva.

17.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

17.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

17.4.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.

17.6.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7.O reajuste será realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

18.1.1 ...

Nota explicativa: Fica a critério da Administração exigir, ou não, a garantia. Exigindo, deve utilizar os subitens
abaixo. Não exigindo, deve utilizar o subitem acima, bem como justificar as razões para essa decisão,
considerando a análise de riscos feita para a contratação.

Entretanto, a garantia é obrigatória para os contratos que envolvam a execução de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra.

OU

18.1O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.

18.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de
90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº
5/2017.

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.

18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (......) dias úteis, contados
da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

Nota explicativa: Caso haja necessidade de acionamento da garantia, recomenda-se promover a notificação da
contratada e da seguradora ou da entidade bancária dentro do prazo de vigência da garantia, sem prejuízo da
cobrança dentro do prazo prescricional.

18.12 Será considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos
termos da comunicação.

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

Nota Explicativa: Caso o serviço de engenharia objeto da licitação implique o fornecimento de mão de
obra em regime de dedicação exclusiva, deverão ser contempladas as previsões existentes nos modelos de
serviços com mão de obra para este e outros tópicos, conforme já orientado.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. fraudar na execução do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

19.1.5. cometer fraude fiscal;

19.1.6. não mantiver a proposta.
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19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a critério da autoridade.

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

19.2.2.6 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até 2 (dois) anos;

19.2.2.7 Sanção de impedimento de licitar e contratar com o órgãos e entidades do
Município pelo prazo de até 5(cinco) anos.

19.2.1.7.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 22.1 deste Termo de Referência

19.2.2.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.3 As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.3. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade

de atendimento;
04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia; 02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por

empregado e por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar
do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço,
por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato; 01
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11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme
previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 01

Nota explicativa: A autoridade poderá incluir na tabela de infrações outras condutas que entender
necessárias, pertinentes ao serviço prestado, ou retirar as que entender serem inadequadas ao objeto
contratual em questão.

19.4. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

19.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal n°9.032/2009.

19.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

19.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de XX
(XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

19.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente.

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.

19.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

Nota explicativa: O Termo de Referência deve conter os critérios de seleção do fornecedor, os quais devem
estar previstos no edital, pois esse instrumento disciplina justamente a escolha da melhor proposta.

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor além dos estabelecidos no
edital serão:

21.2.1

Nota explicativa: Cabe destacar que deverá ser procedida a análise para identificar os critérios de
qualificação econômico-financeiras a serem exigidos, considerando a prestação dos serviços e os riscos da
contratação.

Dessa forma, a unidade requisitante deverá definir no Termo de Referência os critérios de qualificação
econômico-financeira que constarão no Edital, com justificativa (nota técnica) e auxílio da área contábil.
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20.2.Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.2.1. (...)

Nota Explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências
demasiadas poderão prejudicar a competitividade da licitação e ofender a o disposto no art. 37, XXI
da Constituição Federal, o qual preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações”. É fundamental que a Administração examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o
objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos de habilitação apresentados neste
modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a essencialidade do serviço
e os riscos decorrentes de sua paralização em função da eventual incapacidade econômica da
contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade
(Súmula 247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação
mais amplos somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final
na exigência pertinente, tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.

Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da
Lei nº 8.666, de 1993.

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em
dispositivo editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Reitera-se o quanto já dito
em relação às exigências restringirem-se a alguns itens específicos do edital, e devem ser justificadas
no processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento
de parâmetros mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.) assim como é importante salientar a
impossibilidade de se fixar parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais
pode ser exigido quantitativo superior a 50% do item licitado. (Acórdão 361/2017- TCU Plenário)

Nota Explicativa: O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução
do objeto licitado para, então, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no
CREA, no CAU ou em ambos, no caso de equipe multidisciplinar.

Nota Explicativa: As atividades especificadas deverão ser pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II, Lei n. 8.666/93). Deve a
Administração limitar a exigência de comprovação de capacidade técnico operacional às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Para tanto, seria importante primeiramente
analisar os custos do serviço e identificar os serviços de maior relevo, em relação aos quais a
comprovação da capacidade operacional é fundamental. É essencial que a equipe técnica participe
da elaboração da minuta de edital e que haja compatibilidade com o Projeto Básico.

Súmula TCU n° 263: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde
que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser
contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”

No que se refere à fixação de quantidades mínimas relativas às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, deve verificar a razoabilidade na exigência, em patamar que não
restrinja a competição: “Embora seja possível a fixação de quantidades mínimas, relativas às parcelas
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, essa exigência deve ser razoável, num
patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condições técnicas para executar o
objeto licitado, mas que não restrinja a competitividade. Deve ser efetuada comparação pela unidade
técnica que demonstre claramente que as quantidades mínimas exigidas não são excessivas,
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limitando desnecessariamente o universo de possíveis interessados em participar do certame
licitatório.”.

Nota Explicativa: O Atestado de Responsabilidade Técnica e o Registro de Responsabilidade
Técnica exigidos limitar-se-ão às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (artigo 30, §1º, inc. I,
Lei 8.666, 1993). Assim, conforme o objeto licitatório, a exigência deve referir-se à área ou áreas de
engenharia/arquitetura de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia bastar o ART/RRT
em relação ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser necessário em relação a este e o
engenheiro mecânico, ou elétrico, geólogo, urbanista. É essencial que a equipe técnica participe da
elaboração da minuta de edital e que haja compatibilidade com o Projeto Básico.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme
Acórdãos TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.
20.3.Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.3.1. Valor Global: R$xxx,000 (indicar por extenso)

20.3.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

20.3.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral,
será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela
Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.4.O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

21.1.O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de ....

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

22.1. (Indicar a dotação orçamentária da contratação, exceto se for SRP.)

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Nota Explicativa: Deverão ser relacionados todos os documentos técnicos produzidos por profissionais
habilitados para a exata definição do objeto e estimativa de seu custo. Considerando que, por vezes, a
Administração necessita contratar a elaboração de projetos para obras e serviços de engenharia, por não
possuir em seus quadros profissionais com habilitação específica, recomenda-se que os eventuais contratados
venham a ser devidamente informados sobre os modelos de edital e anexos disponibilizados pela AGU, de
modo que, na elaboração dos documentos técnicos de sua competência, mantenham uma compatibilidade de
redação e adequado nível de detalhamento em pontos entendidos como relevantes diante da legislação
aplicável e orientações jurisprudenciais. Anexo I – Termo de justificativas técnicas relevantes

Nota Explicativa 2: Recomenda-se que o primeiro anexo a ser relacionado consista em um Termo, a ser
elaborado pelo responsável técnico pelo Termo de Referência, em que venham a ser especificados pontos
fundamentais para a elaboração da minuta de Edital, bem como as respectivas justificativas técnicas, de forma
a facilitar a atuação da equipe administrativa, a plena harmonia de redação entre os instrumentos reguladores
do certame e até mesmo a compreensão, pelos licitantes e órgãos de controle, acerca de decisões técnicas
adotadas para o adequada satisfação do interesse público. Cite-se, como exemplo, as justificativas para o não
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parcelamento do objeto, para o regime de execução aplicável, possibilidade de elaboração do projeto
executivo pela contratada, participação ou não de cooperativas, admissão ou não de consórcios, bem como as
decisões e justificativas acerca das exigências de qualificação técnica (inclusive obrigatoriedade ou
facultatividade de vistoria), possibilidade de subcontratação parcial e seus limites, dentre outros aspectos
julgados relevantes, a depender do objeto.

• Anexo II – Caderno de encargos e Especificações Técnicas;
• Anexo III – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços;
• Anexo IV – Planilha de Composição de BDI;

Nota Explicativa: Recomenda-se que as planilhas de estimativa de custo e de BDI estimado contenham
também a exposição da metodologia empregada para sua elaboração, de modo a demonstrar o atendimento
às normas aplicáveis para orçamentação de obras e serviços de engenharia.

• Anexo V – Cronograma físico-financeiro;
• Anexo VI – Projeto Executivo (se for o caso);
• Anexo VII – Estudos Preliminares;
• Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das peças

técnicas produzidas por profissional habilitado.

Município de Cascavel/PR, ..... de ....... de .........

__________________________________
Identificação e assinatura do responsável

Nota explicativa: O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou
outra autoridade competente, por meio de despacho motivado, indicando os elementos técnicos fundamentais
que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-
financeiro de desembolso, se for o caso.
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MODALIDADE PREGÃO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

São os atos administrativos e documentos previstos na Lei nº 10.520/02, conjugados com as regras da Lei nº
8.666/93, de aplicação subsidiária, a instruir a fase interna do procedimento licitatório na modalidade pregão,
no formato eletrônico/presencial e que devem ser verificados pelo Departamento de Compras Gestão de
Compras e Licitação/Divisão de Compras antes do encaminhamento do processo para parecer jurídico inicial
(art. 38 da Lei n°8.666/1993):

Processo nº: _______________________________________________

Pregão nº________________________________________

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS SIM / NÃO FOLHA OBS.
1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado,

protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93)?
2. Existe estudo técnico preliminar para subsidiar a elaboração do projeto

básico (art. 6.º, IX, Lei 8.666/93)?
5. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou
setor competente?

6. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas
rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93), quando for o
caso?
7. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro
da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista
no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do
art. 16?
8. Consta a justificativa para a adoção do Pregão no formato Presencial,
quando for o caso?

9. Consta a justificativa da necessidade da contratação?

11. Foi elaborado projeto básico/Termo de Referência (arts. 6º, IX e 7º, §2º,
I, da Lei nº 8.666/93).
12. Consta justificativa para o parcelamento ou não da solução, quando
necessária a individualização do objeto? (Súmula n°247-TCU)

13. Consta a declaração de viabilidade da contratação?

15. Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
licitação (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/1993)?

16. Foi utilizada a minuta do Termo de Referência padronizado pela
Procuradoria Geral do Município?
19. Consta a aprovação motivada do Projeto Básico/Termo de Referência
pela autoridade competente?
20. Foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6°, X e 7° II, Lei n°
8.666/93), ou autorizado que seja realizado concomitantemente com a
execução dos mesmos (art. 7°, §1°, Lei 8.666/93)?
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21. Existe orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição

de todos os custos unitários do objeto, baseado em pesquisa de preços

praticados no mercado (arts. 7º, § 2º, II, e 43, IV da Lei nº 8.666/93), assim

como a respectiva pesquisa de preços realizada

22. No caso de compras, consta a pesquisa de preços praticados pelo

mercado do ramo do objeto da contratação (art. 15, III e 43, IV da Lei nº
8.666/93 e Portaria 699/2017?

22. Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto na

Portaria n°699/2017, foi tal situação justificada?

22. No caso de pesquisa com menos de três preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa? (art. 5º, § 2º da Portaria n°699/2017)

23. Consta a Declaração de Responsabilidade assinada pelo servidor
responsável pela realização da pesquisa de mercado? (Anexo II da Portaria
n°699/2017)

24. Consta o Mapa Comparativo de Preços Pesquisados (Anexo I da Portaria
n°699/2017), se for o caso?

25. As pesquisas de preços estão atestadas pelo servidor público que a
realizou? (art. 4º, § 5º da Portaria n°699/2017)

23. Consta a planilha de BDI estimado?

24. Consta a justificativa para a qualificação técnica?

25. Consta a justificativa para a qualificação econômico-financeira?

26. Consta a justificativa para a possibilidade de elaboração do projeto
executivo pela contratada?

27. Consta justificativa para a participação ou não de cooperativas,
admissão ou não de consórcios, se for o caso?

27. O regime de execução contratual da empreitada e o tipo de julgamento
foi definido justificadamente pela unidade Requisitante?

26. Há justificativa para a subcontratação parcial do objeto?

30. Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio (art. 3º, IV, §§1º e
2º da Lei nº 10.520/02)?

31. Consta a(s) designação(ões) do(s) fiscal(s) e do gestor do contrato?

32. Foi utilizado o modelo de edital padronizado disponibilizado pela
Procuradoria Geral do Município?
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33. Eventuais alterações do Edital padronizado foram destacadas no texto,
e se necessário, explicadas?

Notas explicativas:

I. Esse documento tem a sua utilização restrita à celebração de contrato de prestação de serviços comuns de
engenharia.

II. II. O atendimento da lista de verificação não excluirá a possibilidade de que, eventualmente, sejam anexadas
outras informações ou documentos, quando necessário.

Cascavel, ______/________/_______

__________________________________________ ________________________________________
Nome e assinatura do servidor responsável pela conferência Nome e assinatura do chefe do Setor Competente
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NOTAS EXPLICATIVAS
Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados de acordo
com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que
sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.
Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.
Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.
As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao examinar
os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após aprovação da consultoria
jurídica, deverá excluir a nota.
Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas
com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:
- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em verde. Se for
permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.
As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE EDITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...
Ou

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...
(Processo Administrativo n.°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO OU
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO (por item, lote/grupo), sob forma de execução indireta, no regime de
empreitada por (preço unitário/global/integral), a qual terá por objeto a contratação de (descrever o objeto
conforme definido no termo de Referência). Esta licitação será processada com fundamento nas disposições da
Constituição da República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520,
de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, da
Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro
de 2017, e dos Decretos Municipais n.º 6.727/2006, 9.032/2009, 11.445/2013, 14.405/2018 e 14.414/2018, das
normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual fazem parte integrante, aplicando-se no que couberem
as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na legislação específica aplicável ao
objeto licitado.
Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial

IMPORTANTE:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme indicado abaixo,

na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à Rua Paraná, n.º 5000,
Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-011.
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Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS: Dia __/__/2019, a partir das __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE
DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das
propostas pelo Pregoeiro.

Ou

PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA DOS
ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a) Pregoeiro
(a), a qual será realizada depois de protocolados os envelopes e
realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):
(Informar o n°da licitacao) Decreto Municipal n.o xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx

Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao
edital para que o licitante possa acessar todas as informações necessárias a sua participação no certame.

1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a contratação de serviços
de ...................................................., condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será realizada em único item.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será dividida em grupos/lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante
do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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Ou
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no
Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.
O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela
representa uma licitação isolada ou em separado.
A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto
no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis
no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o
parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.
A unidade requisitante, no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de
execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.
Nota Explicativa 2: O item 1.3 trata do critério de julgamento da licitação.
No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).
1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)
orçamentária (s):

Funcional Programática:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal
exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas
o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular.
E nesse ponto, não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela
esteja em conformidade com a lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.
2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 2.7 deste Edital;
2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio,
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que
envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente modelo de minuta foi
elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.
Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua
opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo. Em todo caso, a
Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de empresas em consórcio,
sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à competitividade do certame .
Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração deverá
adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.4.8 instituições sem fins lucrativos;

2.3.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a
7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social,
mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

2.4.9 sociedades cooperativas;
OU

2.4.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.
2.4.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto
no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 2.4.9, se não for possível a participação de cooperativas. Caso contrário,
utilizar os subitens 2.4.9 e 2.4.9.1.
O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende contratar, especialmente
quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os serviços, para verificar se, no caso
concreto, as tarefas seriam passíveis de execução com autonomia pelos cooperados, sem relação de
subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administração.
Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada a participação
de cooperativas no certame.
Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou
pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.
Lembramos que, caso se proíba a participação de cooperativas, as demais disposições do Edital devem ser
adaptadas a esta nova condição.

2.5 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.
2.6 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em virtude de
condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de 02 de junho de
1992.
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2.7 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta
licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão
financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.
2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá fornecer e/ou
executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.
2.9 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua
natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência
à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e
seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos), indicada no subitem seguinte;
2.10 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se recomenda
que seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a ordem de adjudicação
que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor proposta para itens que não possam
ser executados pela mesma empresa (por força da necessária segregação de funções).

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)
3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

3.1.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.
3.1.2 Abrir as propostas de preços.
3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.
3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as propostas de
menores preços.
3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.
3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em
primeiro lugar.
3.1.7 Declaração do vencedor.
3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.
3.1.9 Elaboração de ata da sessão.
3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando à homologação e a contratação.
3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.

4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital,
fechados e indevassáveis, da seguinte forma:

4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços que atenda
aos requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face
externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ DO LICITANTE:
ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).
OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os documentos
indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face externa:
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PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ DO LICITANTE:
ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).
OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie representante, a
proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios conforme
modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal fim, distinto daqueles de Proposta e de
Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

5 DO CREDENCIAMENTO
5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á ao (à)
Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido de documento
de identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação.
5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.
5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá estar
munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de
Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público ou particular com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. A Carta de
Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou

5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou
a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em
geral) ou

5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos
documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou

5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente (para
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do
Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações
ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3.4 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao Edital),
conforme art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou fotocópias
autenticadas.
5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.
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5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de proposta de preços e de habilitação.
5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.
5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser suprida
mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante presente
tenha poderes para tal.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja utilizado
este item corrigir a numeração dos itens abaixo.

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA
6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de negociação”.
6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.
6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos participantes via
“chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.
6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br,
que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.
6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx horas
(Horário de Brasília) através dos canais informados no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.
6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇOMÁXIMO UNIT.
(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa e deverá ser preenchida em conformidade ao
objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital.
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6.12 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.
Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.
Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.14.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 .

6.15 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.16. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso e erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as seguintes orientações

6.16.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

6.16.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total
ressarcimento do débito.
6.17 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.18 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.19 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.17 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.18 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
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medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.19.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.19.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.19.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:
6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.19.
6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
6.20.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.
6.20.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em
lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.
OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA
6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, sendo requisitos desta:
6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.
6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.
6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.1.
6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.
6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;
6.9 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data prevista para
abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.
6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação documental de seu
enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo em Anexo), a qual deverá
ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope Proposta Comercial.
6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme
permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal mediante
preenchimento de próprio punho de declaração.
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6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em apoio ao
pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes poderá ser
efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver cadastrado na data e horário
estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo pregoeiro, após seu credenciamento.
6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser impressa e
entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se necessário, pois na impressão
da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão
utilizados na abertura da licitação para importação da proposta digitada pelo licitante.
6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances com
observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela.
6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso
de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇO MÁXIMO UNIT.
(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa e deverá ser preenchida em conformidade ao
objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital.
6.17 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.
Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.18 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.19 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.19.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.19.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 .

6.20 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.21. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso e erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as seguintes orientações

6.21.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

6.21.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total
ressarcimento do débito.
6.22 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.23 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.24 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.25 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.26.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO
7.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à xxxxxxxxxx,
provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei
n.º 10.520/2002.
Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação das
propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação das propostas
de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
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8.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.
Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade ao objeto
licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o Termo de
Referência.
8.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.
8.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.
8.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.
8.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.
8.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.
8.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.
8.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, toda vez
que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema informará “Dou-lhe
uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe duas” e, por fim, “Fechado”,
com intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja envio de lance neste intervalo de tempo
o sistema reiniciará a contagem. A negociação será encerrada somente quando ninguém mais ofertar
lances nos minutos finais.
8.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na sala de
negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de prorrogação
automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.
Nota explicativa: A redação dos itens 8.14 e 8.15 devem ser adequadas as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração.

8.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor preço.
8.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca
da aceitação da proposta ou lance de menor valor.
8.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.
8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
8.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
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30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
8.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
8.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

8.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
8.29.2 prestados por empresas brasileiras;
8.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
8.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
8.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.
OU

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e
recomendações o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que com
representante presente à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.
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8.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará que
não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas com a proposta
enviada por escrito.
8.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.
8.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.
8.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.
Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos itens 8.4
e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como
o que dispõe o Termo de Referência.
8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.
8.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.
8.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.
8.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.
8.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.
8.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.
8.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de
“Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o
licitante visando obter reduções adicionais de preços.
8.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.
8.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto
ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
8.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou cujos preços unitários
e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.

8.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes;
8.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria as microempresas e empresas de
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pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
8.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
8.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

8.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
8.23.2 prestados por empresas brasileiras;
8.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
8.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
8.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a contraproposta
ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA FINAL
Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal,
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado e também o Portal
de Informações para todos - Seção despesas - Credor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro deverá
indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
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9.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

9.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;
9.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
9.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.2.3.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços ou menor lance que:

9.2.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.2.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

9.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da Lei nº
8.666/1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação
da proposta.
Ou
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da documentação complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.6 deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso a Administração deverá fixar tempo mínimo
razoável para eventual apresentação do documento solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da
licitação.

9.7 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.
9.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação (se for o caso);
9.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço proposto.
9.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,



21 de dezembro de 2019   -   Página 431 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

____________________________________________________________________
Edital Modelo para Pregão Eletrônico/Presencial: Contratação de Serviços Comuns de Engenharia
Elaboração: Outubro/2019

Página 17 de 44

ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar
prejuízos aos demais licitantes;
9.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
9.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
Ou
9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão e informará a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

9.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10. DA HABILITAÇÃO
Nota explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos
de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a
essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade
econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.
Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula
247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos
somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente,
tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.
Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação.

10.1.1 Constatada a existência de sanção ou condição impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
10.3 A documentação relativa à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante consistirá em:

10.3.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;
10.3.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração contratual consolidada,
devidamente registrados;
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10.3.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresarial do tipo S/A): Ato constitutivo e
alterações subsequentes, devendo vir acompanhados dos documentos de eleição de seus
administradores em exercício;
10.3.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente;
10.3.5 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de Microempreendedor
Individual;
10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados Menores, de Idoneidade e de Inexistência de
Fatos Impeditivos.

10.4 A documentação relativa à comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA do licitante
consistirá em:

10.4.1 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra
equivalente na forma da lei;
10.4.2 Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
10.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
10.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011);
10.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS.

10.5. Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito de
negativas.
10.6 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na
hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de ....... (.........) horas [mínimo de duas horas], documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação da habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.
10.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à
verificação de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.
10.6.3 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.
10.6.4 A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura
das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para
apresentação de documentos de habilitação que não houverem sido entregues na sessão própria,
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de
comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.
10.6.5 Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas do tipo “não são válidas para fins
licitatórios”.
10.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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10.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971.
10.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
10.6.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.6.10 Quando se tratar de subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n°123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas
no decorrer da execução do contrato.

10.7 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:
Nota Explicativa: A a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por exemplo, somente aos itens não
exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser exigida para nenhum deles, caso
em que deve ser suprimida do edital.
É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados, estabelecidos
conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa do
percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.7.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

10.7.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

10.7.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.7.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
10.7.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e
corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento
definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço
intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

10.7.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.

10.7.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.7.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido equivalente a xxx% (xxxxxx) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

Nota Explicativa 1: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido constante no item 10.7.4 se insere
na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

Nota Explicativa 2: Deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do
contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do
contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. A sondagem do mercado se afigura
importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação.
Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da
contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio
líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. Caso feita a
exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta
(art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

Em casos de dúvidas quanto à fixação do patrimônio líquido da empresa ou outras inerente a qualificação
econômico financeira, deve ser consultado um profissional da área de contabilidade, o qual deverá emitir nota
técnica estabelecendo qual a melhor porcentagem a ser adotada.

10.7.5 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
10.7.6 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento.
10.7.7 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e
representante legal da empresa que serão analisados com base no balanço apresentado.
10.7.8 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente licitação,
aliado a condição de ser este um novo modelo de contratação de empresa responsável pela
prestação de serviços, devendo, portanto, a CONTRATADA apresentar solidez e boa saúde financeira
para garantir o fornecimento o serviço ao Contratante.
10.7.9 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal qual definidas no
Artigo 3º da Lei 11.638/2007, deverão estar publicados em Diário Oficial e em outro de grande
circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n.º 6404/76), essas últimas e as
companhias de capital aberto deverão apresentar ainda, relatório de auditoria independente,
cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas no Artigo 3º, da Lei
11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optante do SIMPLES ou
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LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem balanço acompanhado de cópia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão competente do Registro de
Comércio (Decreto Lei 486/69).
10.7.10 A Comprovação de patrimônio líquido do valor estimado da contratação, se dará por meio
da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta.

Nota Explicativa: O Pregoeiro ou a equipe de apoio devem saber operacionalizar as novas exigências, com
condições de compreender e julgar os documentos apresentados. Recomenda-se buscar previamente
orientações técnicas para tanto, especialmente da área contábil, se for necessário.

10.8 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Técnica, consistirá em:
Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em dispositivo
editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Frisando-se que as exigências devem restringir-se
a alguns itens específicos do edital e devem ser justificadas no processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros
mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.). Assim como é importante salientar a impossibilidade de se fixar
parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode ser exigido quantitativo superior a
50% do item licitado.

10.8.1 As empresas, relativamente ao(s) item(ns).... (ou para todos os itens), deverão comprovar,
ainda, a qualificação técnica, por meio de:

10.8.1.1 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional .........(escrever por
extenso, se for o caso), em plena validade;

Nota explicativa: Tal exigência só deve ser formulada quando, por determinação legal, o exercício de
determinada atividade afeta ao objeto contratual esteja sujeita à fiscalização da entidade profissional
competente, a ser indicada expressamente no edital.
Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade ao correspondente
conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou inscrição, para fim de habilitação, torna-se
inaplicável.
Nessas situações, o referido subitem deve ser excluído.
Jurisprudência atinente ao registro no Conselho Regional de Administração – CRA:
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE.
1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à atividade-fim, a
teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas de segurança e vigilância não se
sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração.
2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame à apresentação
de certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA.
3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão inseridas as executadas
pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza e conservação não estão sujeitas à
inscrição no CRA, pois na atividade básica não exige a presença de profissionais de Administração.” (Processo
nº 200131000002295, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Órgão Julgador: Quinta Turma, Rel.
Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ 18/6/2004 – página 30.)
“Segundo o contra recurso apresentado pela empresa [...], e cujas razões foram assimiladas pela Comissão de
Licitação, o atestado para ter validade deveria ter sido registrado no Conselho Regional de Administração do
Estado de [...].
Ora, já demonstramos (vide fls. 9/12 - vol. principal) que a Jurisprudência firmou entendimento de que é a
atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o Conselho Profissional que tem
competência para a Fiscalização (STJ, Resp nº 488.441/RS). Ademais, as empresas prestadoras de serviços de
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limpeza, conservação e prestação de serviços de vigilância desarmada não se inserem dentre as hipóteses da
lei regulamentadora da profissão de administrador (TRF 4ª Região, Remessa Ex-Offício nº 12.923/SC).” Acórdão
nº 2211/2010 Plenário, TCU
“9.4.17. em atenção ao princípio da legalidade, abstenha-se de exigir, no caso de contratação de serviços de
informática, o registro de licitantes ou profissionais ou os atestados no Conselho Regional de Administração ou
em qualquer outro conselho, uma vez que as atividades de tecnologia da informação não são regulamentadas
por lei;” Acórdão nº 1724/2010 Plenário, TCU.
Nota explicativa: O TCU possui firme jurisprudência quanto a tal interpretação abrangente do “quadro
permanente” do licitante, que não deve ser restrito ao vínculo empregatício ou societário, admitindo-se
também o vínculo por meio de contrato de prestação de serviços (Acórdãos n° 170/2007, n° 141/2008, n°
1.905/2009, n° 2.828/2009, n° 73/2010, n° 1.733/2010, n° 2.583/2010, n° 600/2011, n° 1.898/2011 e n°
2.299/2011, todos do Plenário).
Ademais, a jurisprudência do TCU também se posiciona no sentido de que não é razoável exigir a comprovação
do vínculo permanente entre empresa e responsável técnico no momento de apresentação da proposta, por
restringir a ampla competitividade ao impor ônus antecipado aos licitantes (por exemplo, Acórdãos n°
2.471/2007, n° 1.265/2009, n° 1.282/2010, n° 1.028/2011 e n° 2.353/2011, todos do Plenário).
Vejamos, a propósito, a irregularidade apontada no Acórdão n° 2.607/2011, também do Plenário:
“9.1.2. ausência de previsão, no edital da Concorrência (...), da possibilidade de comprovação da capacidade
técnica do responsável pela obra por meio de contrato regido pelo Direito Civil ou declaração de que o
profissional integraria o quadro da licitante como responsável técnico, se a empresa viesse a ser contratada,
em desconformidade com os Acórdãos/TCU 2297/2005 e 291/2007, ambos do Plenário;”
Assim, além da tradicional extensão da interpretação do “quadro permanente”, também se deve admitir que o
vínculo seja comprovado mediante tal declaração de disponibilidade futura.
No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
Nota explicativa 2: Nos serviços em que seja necessário exigir alguma qualificação profissional específica, será
possível, justificadamente, exigir a capacitação técnico-profissional, nos termos do art. 30, §1º, I da Lei n.
8.666/93 (como é feito nos serviços de engenharia, por exemplo). Nessa hipótese, os profissionais devem ser
arrolados, bem como a experiência anterior a ser comprovada por cada um – a qual se limita às parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo, a serem expressamente indicadas no edital (art. 30, § 2°, da Lei
n° 8.666/93). Alertamos que o art. 30, § 1°, I, da Lei n° 8.666/93 veda, para a capacidade técnico-profissional,
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. O § 5° do mesmo artigo também veda
genericamente a exigência de comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo, época ou locais
específicos. Portanto, nesse caso, recomenda-se a inclusão da seguinte redação:
*.*. Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade profissional XXXX, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:
i. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;
ii. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;
etc.
*.*.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data
prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração
de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
*.*.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
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Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme Acórdãos
TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

10.8.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.8.3 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
serviços executados com as seguintes características mínimas:

10.8.3.1 ....
10.8.3.2 ....

Nota Explicativa: Conforme Acórdão nº 914/2019-Plenário do Tribunal de Contas da União, é
obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de
capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Nesse sentido, é consignado no
acórdão a seguinte recomendação:
“9.3.2. estabeleça no edital da nova licitação, de forma clara e objetiva, os requisitos de qualificação
técnica que deverão ser demonstrados pelos licitantes, os quais deverão estar baseados em estudos
técnicos os quais evidenciem que as exigências constituem o mínimo necessário à garantia da
regular execução contratual, ponderados seus impactos em relação à competitividade do certame;”

10.8.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
10.8.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior.
10.8.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
10.8.7 Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital.

10.8.8 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.
10.8.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação”.
Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos
do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.
Por isso, a Comissão Permanente faz a sugestão de disposição no edital que permite ao licitante emitir
declaração, mesmo quando a unidade requisitante exija a vistoria. Isso evita que exigências de vistoria sem o
embasamento técnico adequado sejam motivo de frustração do certame.
Caso a unidade requisitante efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes,
recomenda-se então que substitua esse trecho final da disposição (ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho...), por um resumo da justificativa técnica de tal
exigência (uma vez que, na presente licitação,…), fazendo referência ao documento do processo que a contém.
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Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que sejam adotadas
as providências acima (existência de justificativa técnica, cuja motivação seja mencionada de forma resumida
no edital). Nesse caso, não se deve indicar uma data e horário específico, mas sim conceder um prazo razoável
para todos os interessados.
De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participação
no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se
ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior
isonomia entre os licitantes..

10.8.9 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar:

10.8.9.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
108.9.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;
108.9.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;
10.8.9.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
10.8.9.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e
10.8.9.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas
reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitação;
10.8.9.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo
de ..............., após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do
fac-símile (XX) XXXX-XXXX ou do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.
Ou
10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
protocolizados em envelope separado, juntamente com a proposta.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.9 de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial).

10.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.9.1 quando a modalidade de contratação utilizada for
Pregão Eletrônico.

10.9.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
10.9.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
10.9.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

10.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.

10.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

10.11 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.12 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.13 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
Ou
10.13. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma, podendo definir
que será publicado a data de retorno no Órgão Oficial.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.13 de acordo com a forma Eletrônica ou Presencial de
Pregão utilizada.

10.14 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.15 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
10.16 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

Nota explicativa: O subitem 10.16 só se aplica nas licitações por itens, e desde que o edital exija comprovação
de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de qualificação econômico-financeira, ou comprovação de
aptidão, para fins de qualificação técnica.
Na licitação por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-financeira e técnica)
devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada item. Não se pode exigir do licitante
que concorre em apenas um item requisitos de qualificação econômico-financeira ou técnica correspondentes
ao objeto da licitação como um todo.
Todavia, quando o licitante concorre em mais de um item, compromete-se a executar concomitantemente as
diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, os requisitos de habilitação devem ser
cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens que o licitante efetivamente venceu, e não apenas
concorreu.

10.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
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11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de ...... (.......)
horas/dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
11.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
11.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nota explicativa: Compete à área responsável pela elaboração do edital definir os dados que devem constar na
proposta final do licitante declarado vencedor, portanto este item deve ser adequado a cada caso concreto.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

12 DOS RECURSOS
12.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo .... (......)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

12.1.1. A data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interesse na interposição
de recurso serão informados pelo (a) pregoeiro (a) via chat após o término da disputa de lances e
declaração do vencedor do lote.
Ou
12.1.1 Na data estipulada para divulgação do resultado de habilitação da(s) empresa(s) far-se-á
necessária a presença de representante devidamente credenciado das licitantes quais desejem
interpor recurso.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
12.1.3 A intenção de interpor recurso e a síntese das razões do recorrente deverão obrigatoriamente
ser registradas no chat.
Ou
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12.1.3 A intenção e a motivação do recurso devem, obrigatoriamente, ser registradas na Ata da
sessão, sendo que o não cumprimento deste importará a decadência de interpor recursos.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.3 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

12.1.4 A falta de manifestação e motivação no prazo concedido importará a decadência do direito
de recurso.

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

12.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.
12.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante.
12.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
sistema de Pregão Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

Ou
13.2.1 A convocação se dará por meio de e-mail, publicação no Órgão Oficial ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados informados na
proposta e documentação do licitante, sendo responsabilidade deste, manter seus dados cadastrais
atualizados.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
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14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU
Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

15.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência.

16. DO TERMO DE CONTRATO
16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital.

16.1.1 A convocação dar-se-á mediante notificação publicada no Órgão Oficial do Município e
encaminhada ao endereço de correio eletrônico informado pelo licitante em sua proposta de preços,
facultando-se ainda a utilização de outros meios, a critério do Município de Cascavel.

Nota explicativa: De acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente à modalidade
pregão, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais). Assim, não havendo termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis, como carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais deve constar
expressamente a vinculação à proposta e aos termos do edital de licitação. A redação do presente tópico
procura abarcar ambas as hipóteses.

16.2 O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do Termo
de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de ...... (.....) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2 Na hipótese de envio do Contrato por correspondência a contagem do prazo terá como marco
inicial a entrega do instrumento ao destinatário.
16.2.3 Informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações/Contratos, no endereço indicado
no preâmbulo deste edital, ou por meio de mensagem ao endereço de correio eletrônico
xxxxxx@cascavel.pr.gov.br. Telefone: (45) xxxxxxx.
16.2.4 O prazo previsto no subitem 16.2.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

Nota Explicativa: É importante que a Administração certifique-se de que o Termo de Contrato, devolvido
assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.

16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.

16.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.
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16.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público.
16.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou no prazo para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceitação do instrumento, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

Nota explicativa: Nesse momento, deve haver a checagem da manutenção de todas as condições de
habilitação.

17. DO REAJUSTAMENTO
17.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

20. DO PAGAMENTO
20.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2 apresentar documentação falsa;
21.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.5 não mantiver a proposta;
21.1.6 cometer fraude fiscal;
21.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da
empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível.

21.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
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21.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
21.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
21.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

21.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 21.1
deste Edital.

21.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

21.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
21.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

21.7 A graduação das sanções relativa aos Índices de Medição de Resultados (IMR) será baseada na
pontuação obtida, mediante o ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO estabelecido no Anexo IV-B da IN
n°01/2018-SEPLAG.

Nota Explicativa: Caso a unidade requisitante resolva adotar um IMR substituto, deverá ser alterada a redação
do subitem 21.7 para que se proceda a adequação das multas ao modelo utilizado e caso não seja adotado
nenhum IMR deve suprimir esse subitem.

21.8 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.
21.9 Todos os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

21.10.1 A rescisão contratual poderá ser:
21.10.1.1 Determinada por Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93.
21.10.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
pelo CONTRATANTE, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência
do CONTRATANTE.
21.10.1.3 Judicial, nos termos da legislação.

21.10.2 Nos casos do subitem 22.10.1, a rescisão deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.11 Constituem motivos para rescisão do Contrato, os previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.
21.12 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver
sofrido, com direito a:

21.12.1 Devolução de garantia.
21.12.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

21.13 A rescisão de que trata o inciso do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80, inciso I a
IV, ambos da Lei nº 8.666/93.
21.14 Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CONTRATANTE contratar com as
licitantes classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.
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21.15 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando se
tratar de recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
21.16 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às demais
licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.
21.17 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93,
os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
21.18 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
21.19 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
21.20 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
21.21 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................

Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos, especialmente o
referente à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata.
Sempre que indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da
impugnação.

22.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
22.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
Ou
23.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 23.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.
23.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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23.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Ou
23.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o
transcorrer do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em razão de
não observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 23.5 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

23.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
23.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
23.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............ horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
23.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
23.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;
23.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e de
inexistência de fatos impeditivos;
23.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;
23.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios
23.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;
23.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;
23.14.8 - ANEXO VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços;
23.14.9 - ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
23.14.10 - ANEXO X– Modelo de Termo de Vistoria ou Renúncia;
23.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações
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ANEXO I - Termo de Referência

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de

Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa ______________, inscrita

no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019, instaurado pelo Município de Cascavel,

podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta escrita apresentada quando convocado (a),

negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à

recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à

perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e
do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988;
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b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico ___/20__,
e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa condição.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à ____________,
cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º _____________,
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com a
proposta de preços.
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ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º
_____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e
preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação para habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º
_____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua ________________________ n.º
______, Bairro ________________________, na cidade de _________________________ no
estado____________________ CEP _____________________________
email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO
Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__

Data/Hora de Abertura:

Objeto:
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INFORMAÇÕES DO LICITANTE
Fornecedor:
Endereço:

Cidade:
CNPJ:
Email: Telefone:

ITENS DA PROPOSTA DO LICITANTE

ITEM OBJETO UND. QTDE --- --- VLR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL:

OBSERVAÇÕES:

Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa (constando
no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.

___________________________________________

ANEXO VII
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

NOTAS EXPLICATIVAS
Os itens deste modelo de Termo de Contrato, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de
oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.
Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.
Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de contrato poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.
Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.
As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMUNS DE ENGENHARIA Nº......../...., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO
(A) ......................................................... E A
EMPRESA .............................................................

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA a empresa ____________,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, sediada à _________, n.º
______, Bairro ________, Cidade/UF __________, CEP _________, neste ato representada pelo (a) Sr (a).
__________, de nacionalidade _________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ________, inscrito (a)
no CPF/MF sob o n.º _______, residente à ______, n.º ____, Bairro _______, Cidade/UF__________, CEP
_______, e em observância à disposições da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão _____nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será
prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

Nota explicativa: O regime de execução será aquele indicado no Termo de Referência. Orienta-se que, antes da
assinatura do contrato, o órgão verifique a adequação das planilhas apresentadas pela licitante vencedora
àquelas utilizadas como parâmetro no Termo de Referência, que deverão estar devidamente adequadas ao
lance vencedor. As planilhas utilizadas deverão conter a descrição completa de cada um dos insumos utilizados,
a indicação do código Sinapi (ressalvados apenas aqueles não contemplados no sistema), as respectivas
unidades de medida, em compatibilidade com as especificações dos serviços estabelecidas no Termo de
Referência e demais projetos anexos ao edital, de modo a reproduzir os preços unitários e global, assim como
as demais condições ofertadas na proposta vencedora. Também deverá constar a composição detalhada do
BDI. O órgão deverá atentar que a proposta da licitante vencedora deverá conter a composição dos custos
unitários dos serviços e demais insumos necessários ao perfeito dimensionamento do valor do objeto
contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Nota Explicativa: O presente tópico traz duas sistemáticas distintas de vigência: A primeira para serviços de
engenharia por escopo, com prazo fixo de duração do contrato, que só será prorrogado excepcionalmente, nas
hipóteses do art. 57, §1º, da Lei de Licitações, e a segunda para serviços contínuos de engenharia, com
contratos prorrogáveis até 60 meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666/93, da mesma Lei.
O órgão deve escolher e aplicar uma das duas sistemáticas apenas. Lembramos que o Edital traz o prazo de
vigência da contratação no tópico sobre o instrumento de contrato, devendo a Administração atentar para que
haja compatibilidade entre as diversas previsões.
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........
2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a
pagar.
OU
2.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, em razão de o objeto estar contemplado na
meta XXXX, do Programa XXXXX, do Plano Plurianual XXXX, conforme art. 57, I da Lei de Licitações.

Nota Explicativa: O art. 57, I, da Lei nº 8.666, de 1993, também diz que os projetos cujos produtos estejam
contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual poderão ser prorrogados se houver interesse
da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;”
2.2. A execução dos serviços será iniciada _________________ (indicar a data ou evento para o início dos
serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência.

2.2.1.O prazo de execução deste contrato é de ........., contados a partir do marco supra referido.
2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

Nota Explicativa: O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato. Esse corresponde
ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, enquanto aquele é o tempo
determinado para que o contratado execute o seu objeto.
Deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução, pois não se
admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim tanto para a
execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença. Deve a autoridade
atentar para que haja compatibilidade entre as diversas previsões.
Diante da proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a Administração pretenda
estendê-los, é necessário formalizar a adequação desses prazos, que, se cabível, deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada, por meio de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela
autoridade competente para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de
eventual atraso.
OU

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente
e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

Nota Explicativa: No modelo de Edital há campo específico para que o órgão licitante indique o prazo inicial de
vigência contratual (como por exemplo o prazo inicial de 12 meses), devendo estar de acordo com o acima.
A vigência do Termo de Contrato de prestação de serviços contínuos pode ultrapassar o exercício financeiro,
como no exemplo a seguir, totalizando 60 (sessenta) meses, no entanto, a contagem dos prazos contratuais
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fixados em meses ou anos deve ser de data a data, conforme art. 132, §3°do CC c/c art. 54 da Lei n. 8.666/93. A
prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.
Cabe mencionar, ainda, que o TCU flexibilizou o entendimento de que os contratos de serviços continuados
devem ter seu prazo inicial fixado em 12 meses, podendo a autoridade justificar a vantajosidade de um prazo
inicial maior. Veja-se o seguinte trecho do Acórdão nº 1214/2013-Plenário: "Considerando que a legislação não
determina expressamente que esse tipo de contrato deve ter prazo inicial de vigência de 12 meses, levando em
conta os aspectos mencionados nos parágrafos anteriores, entendo que não se deva fixar uma orientação geral
de que a administração deve ou não fazer contratos para prestação de serviços continuados com prazo de 12,
24 ou 60 meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em conta as características
específicas daquela contratação. Cabe à administração justificar no procedimento administrativo o porquê da
escolha de um ou outro prazo, levando-se em conta os aspectos aqui discutidos e outros porventura pertinentes
para aquele tipo de serviço"

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... .

Nota Explicativa. O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período inicial de vigência
estabelecido no Edital.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos serviços é
variável, cabe inserir o subitem 3.3 acima.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Funcional Programática: -----------------------
Órgão: -----------------------
Unidade: -----------------------
Ação: -----------------------
Vínculo: -----------------------
Subelemento: -----------------------

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajustamento de preços do valor contratual (reajuste em sentido estrito) são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
Ou
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 As sanções administrativas são aquelas relacionadas no Edital.
10.2. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
Ou

11.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações
estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da
autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e
ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES
14.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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14.2.A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária.
14.3.Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

Nota Explicativa: O presente tópico traz duas sistemáticas distintas de alteração contratual, de acordo com o
regime de execução: A primeira para a empreitada por preço global ou integral e a segunda para empreitada
por preço unitário.
O órgão deve escolher e aplicar uma das duas sistemáticas apenas. Lembramos que o Preâmbulo do Edital e o
Termo de Referência estabelecem o regime de execução adotado, devendo a Administração atentar para que
haja compatibilidade entre as diversas previsões.
Assim, em caso de regime de empreitada por preço global, deve-se incluir a redação dos dois subitens abaix. No
caso de aditamento, a formação do preço nesse instrumento deverá contar com orçamento específico
detalhado em planilhas elaboradas pela Contratante, mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei
no 8.666/93.

14.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
14.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos
os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que
eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato.

Nota Explicativa: Orienta-se que:
a) as alterações no projeto ou nas especificações do serviço, em razão do que dispõe o art. 65, inciso I, alínea
“a”, da Lei nº 8.666/1993, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, repercutem na
necessidade de prolação de termo aditivo;
b) quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos a pequenas
variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por
"preço certo e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido
no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993;
c) excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também
para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no
orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da
avença, situação em que se tomarão os seguintes cuidados:
c.1) observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido o limite risco de 10%,
cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, estes
últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;
c.2) examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redução
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do
contrato, em prol do que estabelece o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
c.3) avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada por
distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;
c.4) verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do preço
de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo mediante termo
aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, “caput”, c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f", art. 15, § 6º; e art.
43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993;
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c.5) verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo
firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que
seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da
exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido pela própria
Administração -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da
vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público primário;
(Acórdão nº 1977/2013 – Plenário)
OU
Nota Explicativa: Em caso de regime de empreitada por preço unitário, deve-se incluir a redação dos três
subitens abaixo.

14.4 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
14.5 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser
reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários,
assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.
14.6 O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá
apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública divulgado por ocasião
da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência,
ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
15.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

15.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;
15.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;
15.1.3 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;
15.1.4 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;
15.1.5 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

15.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
15.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
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formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processo originários da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saude do Paraná. .

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, IN n°01/2018-SEPLAG e demais normas aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
Nota explicativa: No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A Administração Pública
pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condição de destinatária final de bens e serviços, quando suas
prerrogativas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garantir a
proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de
novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse sentido, que:
“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços.
Isso porque ao definir, em seu art. 2º, ‘consumidor’ como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a
Administração Pública se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda
de acordo com o citado relatório, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e
ToshioMukai. Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o Acórdão
1.729/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira
Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000,
ambas do Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente”.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_________________________
Representantelegal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO VIII
PLANILHA/TABELA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota explicativa 1. Deverá ser utilizado o mesmo modelo de planilha/tabela adotado pela unidade requisitante
para a formação do preço.

ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - A
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - B
FORMULÁRIO DO VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante.

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ
nº ..................................................................................................................................
Endereço: ........................................................................................................... ....................
Fone:...........................................................Fax: ........................................................ E-
mail: ....................................................................................................................

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital
de Licitação nº _____/20___, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem
como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta
comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Cascavel, ...... de .................. de 20__.

Visto do representante legal ou procurador da empresa: ............................................
Carteira de Identidade: ................................................. Órgão Expedidor: .............................. (Obs. Enviar
preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso).
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NOTAS EXPLICATIVAS
Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados de acordo
com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que
sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para que não conflitem.
Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.
Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.
As notas de rodapé dos modelos utilizados devem ser mantidas a fim de que a consultoria jurídica, ao examinar
os documentos, esteja certa de que os modelos estão corretos. Na versão final, após aprovação da consultoria
jurídica, deverá excluir a nota.
Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas
com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:
- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em verde. Se for
permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.
As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE EDITAL
REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../20...
Ou

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../20...
(Processo Administrativo n.°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação, para registro de preços, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO (por item, lote/grupo), sob forma de execução
indireta, no regime de empreitada por (preço unitário/global/integral), a qual terá por objeto a contratação de
(descrever o objeto conforme definido no termo de Referência). Esta licitação será processada com
fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso XXI, e
170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas alterações, da Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º
6.772, de 10 de novembro de 2017, e dos Decretos Municipais n.º 6.727/2006, 9.032/2009, 11.445/2013,
14.405/2018 e 14.414/2018, das normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual fazem parte
integrante, aplicando-se no que couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993 e na legislação específica aplicável ao objeto licitado.

Nota Explicativa: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de Pregão na forma Presencial

IMPORTANTE:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ou
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A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada conforme indicado abaixo,
na Sala de Licitações da Divisão de Licitações, 2º andar do Paço Municipal, sito à Rua Paraná, n.º 5000,
Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-011.

Nota Explicativa: A redação acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as __h__min do dia __/__/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS: Dia __/__/2019, a partir das __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE
DISPUTA DE PREÇOS:

Dia __/__/2019, a partir das __h__min, após a avaliação das
propostas pelo Pregoeiro.

Ou

PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES Até as __h do dia __/__/2019, na recepção da Divisão de
Licitações/Contratos.

CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES, ABERTURA DOS
ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS:

Dia __/__/2019, às __h__min.

INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA/LANCES:

Dia __/__/2019, após a avaliação das propostas pelo (a) Pregoeiro
(a), a qual será realizada depois de protocolados os envelopes e
realizado o credenciamento dos representantes.

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: PREGOEIRO (A):
(Informar o n°da licitacao) Decreto Municipal n.o 14.414/2018

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxx@cascavel.pr.gov.br E-mail: ----------------@cascavel.pr.gov

Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx Telefone: (0xx45) xxxx -xxxx

Serão disponibilizados nos sites xxxxxxxxxx todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao
edital para que o licitante possa acessar todas as informações necessárias a sua participação no certame.

1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LICITAÇÃO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para a contratação de serviços
de ...................................................., condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será realizada em único item.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
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1.2. A licitação será dividida em grupos/lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante
do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no
Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.
O Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela
representa uma licitação isolada ou em separado.
A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto
no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis
no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o
parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.
A unidade requisitante, no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de
execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.
Nota Explicativa 2: O item 1.3 trata do critério de julgamento da licitação.
No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

1.4. O valor máximo desta licitação é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx).
1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação (ões)
orçamentária (s):

Funcional Programática:
Órgão:
Unidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados, pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal
exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com o objeto
licitado. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas
o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular.
E nesse ponto, não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela
esteja em conformidade com a lei.”

2.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.
2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
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Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se houver itens com participação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte em razão do valor, conforme art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
2.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
2.4.5 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 2.7 deste Edital;
2.4.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio,
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que
envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente modelo de minuta foi
elaborado com foco no dia a dia da Administração, consignou-se a vedação acima.
Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua
opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo. Em todo caso, a
Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação de empresas em consórcio,
sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à competitividade do certame .
Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração deverá
adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

2.4.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.4.8 instituições sem fins lucrativos;

2.3.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a
7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social,
mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

2.4.9 sociedades cooperativas;
OU

2.4.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.
2.4.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto
no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 2.4.9, se não for possível a participação de cooperativas. Caso contrário,
utilizar os subitens 2.4.9 e 2.4.9.1.
O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende contratar, especialmente
quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os serviços, para verificar se, no caso
concreto, as tarefas seriam passíveis de execução com autonomia pelos cooperados, sem relação de
subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administração.
Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada a participação
de cooperativas no certame.
Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou
pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.
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Lembramos que, caso se proíba a participação de cooperativas, as demais disposições do Edital devem ser
adaptadas a esta nova condição.

2.5 Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.
2.6 Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em virtude de
condenação por improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da lei nº 8.429, de 02 de junho de
1992.
2.7 Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta
licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão
financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.
2.8 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá fornecer e/ou
executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.
2.9 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua
natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência
à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e
seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos), indicada no subitem seguinte;
2.10 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se recomenda
que seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a ordem de adjudicação
que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor proposta para itens que não possam
ser executados pela mesma empresa (por força da necessária segregação de funções).

3. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A)
3.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

31.1 Responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame.
3.1.2 Abrir as propostas de preços.
3.1.3 Analisar a aceitabilidade das propostas.
3.1.4 Condução dos trabalhos relativos aos lances e à classificação de acordo com as propostas de
menores preços.
3.1.5 Desclassificar propostas, indicando os motivos.
3.1.6 Verificação da documentação de habilitação do (s) proponente (s) classificado (s) em
primeiro lugar.
3.1.7 Declaração do vencedor.
3.1.8 Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos.
3.1.9 Elaboração de ata da sessão.
3.1.10 Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando à homologação e a contratação.
3.1.11 Em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.

4. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 Os envelopes deverão ser protocolados no local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital,
fechados e indevassáveis, da seguinte forma:

4.1.1 ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL: Deverá conter proposta de preços que atenda
aos requisitos especificados no item 6 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face
externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL
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RAZÃO SOCIAL:
CNPJ DO LICITANTE:
ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).
OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.1.2 ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Deverá conter os documentos
indicados no item 8 deste edital e possuir as seguintes informações em sua face externa:

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2019
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ DO LICITANTE:
ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).
OBJETO: (Colocar o objeto descrito no preâmbulo deste edital).

4.2 Caso submeta a documentação para participação via correio ou não credencie representante, a
proponente deverá encaminhar a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios conforme
modelo em anexo ao Edital, em envelope próprio para tal fim, distinto daqueles de Proposta e de
Habilitação, devidamente identificado.

Nota Explicativa: Utilizar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

5 DO CREDENCIAMENTO
5.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital o representante da licitante apresentar-se-á ao (à)
Pregoeiro (a) para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido de documento
de identificação válido na forma da legislação em vigor, e de documento que lhe dê poderes para
manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação.
5.2 O representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais e de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta Comercial e Documentação de Habilitação.
5.3 Para fins de credenciamento junto ao (à) Pregoeiro (a), o representante da licitante deverá estar
munido de:

5.3.1 No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de
Credenciamento (Modelo Anexo do Edital) ou Procuração por instrumento público ou particular com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. A Carta de
Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada de:

5.3.1.1 Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou
5.3.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou
a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em
geral) ou
5.3.1.3 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos
documentos de eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou
5.3.1.4 Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente (para
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).

5.3.2 No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do
Estatuto Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações
ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.3.4 Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo Anexo ao Edital),
conforme art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.

5.4 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou fotocópias
autenticadas.
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5.5 A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.
5.6 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de proposta de preços e de habilitação.
5.7 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
5.8 Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.
5.9 Ausente a Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, esta poderá ser suprida
mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante presente
tenha poderes para tal.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial, caso não seja utilizado
este item corrigir a numeração dos itens abaixo.

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA
6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção "login"> opção “licitação pública”>“sala de negociação”.
6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.
6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital, sendo o licitante responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
6.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamento / comunicação expressa aos participantes via
“chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.
6.8 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicitacoes.com.br,
que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.
6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx horas
(Horário de Brasília) através dos canais informados no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.
6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇOMÁXIMO UNIT.
(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)
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Nota Explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa e deverá ser preenchida em conformidade ao
objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital.
6.12 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.
Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.14.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 .

6.15 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.16. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso e erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as seguintes orientações

6.16.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

6.16.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total
ressarcimento do débito.
6.17 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.18 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.19 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.20 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.21 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.21.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.22 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.22.1 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.22.2 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.2219.3 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.22.4 Conter assinatura do representante legal da proponente.

6.23 Serão rejeitadas as propostas que:
6.23.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.22.
6.23.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
6.23.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.
6.23.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em
lotes exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.
OU

6 DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA
6.1 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, sendo requisitos desta:
6.2 Ser redigida por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade.
6.3 Conter Razão Social, número de inscrição no CNPJ, endereço e telefone do licitante.
6.4 Conter preços unitários e valor total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
6.5 Conter assinatura do representante legal da proponente.
6.6 Conter a marca e modelo do produto, quando for o caso.
6.7 Serão rejeitadas as propostas que:

6.7.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não atendam aos requisitos elencados no item 6.1.
6.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
6.7.3 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital.
6.7.4 Forem apresentadas por grandes empresas, em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.

6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;
6.9 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data prevista para
abertura dos envelopes, conforme artigo 6º da Lei 10.520/02.
6.10 Somente usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem comprovação documental de seu
enquadramento (preferencialmente por meio de declaração, conforme Modelo em Anexo), a qual deverá
ser apresentada junto dos documentos de credenciamento ou no envelope Proposta Comercial.
6.11 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante que este reafirme
permanecer enquadrado no regime beneficiado instituído pelo supracitado dispositivo legal mediante
preenchimento de próprio punho de declaração.
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6.12 Para a realização da presente licitação será utilizado o sistema eletrônico, que consiste em apoio ao
pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes poderá ser
efetuado através do site cascavel.atende.net. Aquele que não estiver cadastrado na data e horário
estabelecido para realização da licitação será cadastrado pelo pregoeiro, após seu credenciamento.
6.13 Após o envio da proposta no sistema, caso optado, OBRIGATORIAMENTE deverá esta ser impressa e
entregue dentro do envelope de proposta. Este documento impresso faz-se necessário, pois na impressão
da proposta são gerados o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão
utilizados na abertura da licitação para importação da proposta digitada pelo licitante.
6.14 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa de lances com
observância dos seguintes critérios:

6.14.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela.
6.14.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no inciso anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso
de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.

6.15 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.16 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos seguintes campos:

ITEM QTDE. UNID DESCRIÇÃO PREÇOMÁXIMO
UNIT. (R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

Nota Explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa e deverá ser preenchida em conformidade ao
objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital.
6.17 A descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.
Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da proposta.

6.18 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.19 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.19.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.19.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 .

6.20 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.21. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso e erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as seguintes orientações

6.21.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

6.21.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total
ressarcimento do débito.
6.22 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.23 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.24 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.25 Os licitantes devem respeitar os preços máximos, quando participarem de licitações públicas;

6.25.1 A ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Presencial.

7 DO CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO
7.1 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, que pagará à xxxxxxxxxx,
provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei
n.º 10.520/2002.
Nota explicativa: A utilização deste item ficará condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do Pregão Eletrônico.

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e no sistema para abertura e avaliação das
propostas iniciar-se-a a sessão pública, por meio de sistema eletrônico, com a divulgação das propostas
de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade destas.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
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8.5 Aberta a etapa competitiva os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances, sendo que a cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento, de seu valor e do respectivo horário de registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.
Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade ao objeto
licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como o que dispõe o Termo de
Referência.
8.6. O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.
8.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.8 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.
8.9 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.
8.10 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.
8.11 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.
8.12 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.
8.13 No transcorrer da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mas o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, toda vez
que um licitante realizar o envio de um lance nos 05 (cinco) minutos finais o sistema informará “Dou-lhe
uma”. Caso não haja envio de outro lance o sistema seguirá para “Dou-lhe duas” e, por fim, “Fechado”,
com intervalo de 2 minutos e meio a cada “martelada”. Caso haja envio de lance neste intervalo de tempo
o sistema reiniciará a contagem. A negociação será encerrada somente quando ninguém mais ofertar
lances nos minutos finais.
8.15 Assim que iniciada a fase de fechamento de lances os licitantes serão avisados via chat na sala de
negociação. A linha do lote também indicará esta fase (na coluna situação) e, no caso de prorrogação
automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, será exibido.
Nota explicativa: A redação dos itens 8.14 e 8.15 devem ser adequadas as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração.

8.16.Caso não sejam apresentados lances verificar-se-á a conformidade da proposta de menor preço.
8.17 O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca
da aceitação da proposta ou lance de menor valor.
8.18 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.
8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.20 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
8.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.22 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
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30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
8.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
8.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.29 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

8.29.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
8.29.2 prestados por empresas brasileiras;
8.29.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
8.29.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.30 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
8.31 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.32 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for utilizado o Pregão Eletrônico.
OU

8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital e após as devidas orientações e
recomendações o (a) Pregoeiro (a) convidará os autores das propostas selecionadas, desde que com
representante presente à sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.
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8.2 A ausência de representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará que
não houve interesse deste na apresentação de lances verbais, competindo apenas com a proposta
enviada por escrito.
8.3 O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.
8.4 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item.
8.5 O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
a seu último lance e diferente de qualquer lance válido para o lote/item/grupo.
Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação das palavras em negrito dos itens 8.4
e 8.5, em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento já estabelecido no edital, bem como
o que dispõe o Termo de Referência.
8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.7 Caberá ao Pregoeiro autorizar a correção de propostas com valores incorretamente informados,
mesmo que antes do início da disputa de lances.
8.8 Durante a sessão de disputa de lances, não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta sob
alegação de erro de cotação ou congêneres.
8.9 Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação, não serão aceitos
pedidos de desclassificação de proposta fundamentados em causas, razões ou circunstâncias de
manifesta e objetiva responsabilidade do licitante.
8.10 Não poderá haver desistência de lance ofertado, sujeitando-se o desistente às penalidades
constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/02.
8.11 O licitante que pleitear desistência de lance ofertado em decorrência de caso fortuito ou força maior
poderá ser isento das penalidades, a critério do Pregoeiro, sendo-lhe garantida a oportunidade de
apresentação de defesa prévia.
8.12 Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente na ordem de classificação, verificando sua compatibilidade, sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital, havendo a possibilidade do Pregoeiro negociar com a
proponente a fim de que se obtenha preço melhor.
8.13 No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de
“Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação, podendo ainda o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o
licitante visando obter reduções adicionais de preços.
8.14 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.
8.15 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto
ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
8.16 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência ou cujos preços unitários
e/ou totais sejam superiores aos fixados pela Administração.

8.16.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
8.16.2 A desclassificação será sempre fundamentada, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes;
8.16.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. Serão identificadas em coluna própria as microempresas e empresas de
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pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
8.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
8.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.23 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação.

8.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
8.23.2 prestados por empresas brasileiras;
8.23.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
8.23.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
8.25 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá fazer a contraproposta
ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.26 A negociação realizada poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA FINAL
Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal,
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado e também o Portal
de Informações para todos - Seção despesas - Credor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro deverá
indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
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9.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

9.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;
9.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
9.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.2.3.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços ou menor lance que:

9.2.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.2.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

9.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da Lei nº
8.666/1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação
da proposta.
Ou
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da documentação complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.6 deverá ser utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso a Administração deverá fixar tempo mínimo
razoável para eventual apresentação do documento solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da
licitação.

9.7 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.
9.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação (se for o caso);
9.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço proposto.
9.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
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ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar
prejuízos aos demais licitantes;
9.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
9.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
Ou
9.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão e informará a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

9.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10. DA HABILITAÇÃO
Nota explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos
de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a
essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade
econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.
Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula
247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos
somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente,
tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.
Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação.

10.1.1 Constatada a existência de sanção ou condição impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
10.3 A documentação relativa à comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante consistirá em:

10.3.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial;
10.3.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração contratual consolidada,
devidamente registrados;
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10.3.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresarial do tipo S/A): Ato constitutivo e
alterações subsequentes, devendo vir acompanhados dos documentos de eleição de seus
administradores em exercício;
10.3.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente;
10.3.5 Para o Microempreendedor Individual: Apresentação do Certificado de Microempreendedor
Individual;
10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados Menores, de Idoneidade e de Inexistência de
Fatos Impeditivos.

10.4 A documentação relativa à comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA do licitante
consistirá em:

10.4.1 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra
equivalente na forma da lei;
10.4.2 Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
10.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
10.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011);
10.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS.

10.5. Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões positivas com efeito de
negativas.
10.6 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na
hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de ....... (.........) horas [mínimo de duas horas], documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação da habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.
10.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à
verificação de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.
10.6.3 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.
10.6.4 A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura
das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para
apresentação de documentos de habilitação que não houverem sido entregues na sessão própria,
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de
comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.
10.6.5 Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas do tipo “não são válidas para fins
licitatórios”.
10.6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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10.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971.
10.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
10.6.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.6.10 Quando se tratar de subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n°123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas
no decorrer da execução do contrato.

10.7 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:
Nota Explicativa: A a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por exemplo, somente aos itens não
exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser exigida para nenhum deles, caso
em que deve ser suprimida do edital.
É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados, estabelecidos
conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa do
percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.7.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

10.7.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

10.7.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.7.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
10.7.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e
corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento
definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço
intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

10.7.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.

10.7.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.7.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido equivalente a xxx% (xxxxxx) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

Nota Explicativa 1: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido constante no item 10.7.4 se insere
na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).
Nota Explicativa 2: Deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do
contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do
contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. A sondagem do mercado se afigura
importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação.
Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da
contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio
líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo a essas
unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. Caso feita a
exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de garantia da proposta
(art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.
Em casos de dúvidas quanto à fixação do patrimônio líquido da empresa ou outras inerente a qualificação
econômico financeira, deve ser consultado um profissional da área de contabilidade, o qual deverá emitir nota
técnica estabelecendo qual a melhor porcentagem a ser adotada.

10.7.5 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
10.7.6 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento.
10.7.7 A empresa deverá apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e
representante legal da empresa que serão analisados com base no balanço apresentado.
10.7.8 Os índices utilizados justificam-se pela amplitude do valor final estimado da presente licitação,
aliado a condição de ser este um novo modelo de contratação de empresa responsável pela
prestação de serviços, devendo, portanto, a CONTRATADA apresentar solidez e boa saúde financeira
para garantir o fornecimento o serviço ao Contratante.
10.7.9 O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal qual definidas no
Artigo 3º da Lei 11.638/2007, deverão estar publicados em Diário Oficial e em outro de grande
circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n.º 6404/76), essas últimas e as
companhias de capital aberto deverão apresentar ainda, relatório de auditoria independente,
cadastrada na CVM, as demais formas societárias, não enquadradas no Artigo 3º, da Lei
11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optante do SIMPLES ou
LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem balanço acompanhado de cópia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão competente do Registro de
Comércio (Decreto Lei 486/69).
10.7.10 A Comprovação de patrimônio líquido do valor estimado da contratação, se dará por meio
da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta.
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Nota Explicativa: O Pregoeiro ou a equipe de apoio devem saber operacionalizar as novas exigências, com
condições de compreender e julgar os documentos apresentados. Recomenda-se buscar previamente
orientações técnicas para tanto, especialmente da área contábil, se for necessário.

10.8 A documentação relativa à comprovação da Qualificação Técnica, consistirá em:
Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em dispositivo
editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Frisando-se que as exigências devem restringir-se
a alguns itens específicos do edital e devem ser justificadas no processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da
Lei nº 8.666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros
mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.). Assim como é importante salientar a impossibilidade de se fixar
parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode ser exigido quantitativo superior a
50% do item licitado.

10.8.1 As empresas, relativamente ao(s) item(ns).... (ou para todos os itens), deverão comprovar,
ainda, a qualificação técnica, por meio de:

10.8.1.1 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional .........(escrever por
extenso, se for o caso), em plena validade;

Nota explicativa: Tal exigência só deve ser formulada quando, por determinação legal, o exercício de
determinada atividade afeta ao objeto contratual esteja sujeita à fiscalização da entidade profissional
competente, a ser indicada expressamente no edital.
Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade ao correspondente
conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou inscrição, para fim de habilitação, torna-se
inaplicável.
Nessas situações, o referido subitem deve ser excluído.
Jurisprudência atinente ao registro no Conselho Regional de Administração – CRA:
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE.
1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à atividade-fim, a
teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas de segurança e vigilância não se
sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração.
2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame à apresentação
de certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA.
3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão inseridas as executadas
pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza e conservação não estão sujeitas à
inscrição no CRA, pois na atividade básica não exige a presença de profissionais de Administração.” (Processo
nº 200131000002295, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Órgão Julgador: Quinta Turma, Rel.
Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ 18/6/2004 – página 30.)
“Segundo o contra recurso apresentado pela empresa [...], e cujas razões foram assimiladas pela Comissão de
Licitação, o atestado para ter validade deveria ter sido registrado no Conselho Regional de Administração do
Estado de [...].
Ora, já demonstramos (vide fls. 9/12 - vol. principal) que a Jurisprudência firmou entendimento de que é a
atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o Conselho Profissional que tem
competência para a Fiscalização (STJ, Resp nº 488.441/RS). Ademais, as empresas prestadoras de serviços de
limpeza, conservação e prestação de serviços de vigilância desarmada não se inserem dentre as hipóteses da
lei regulamentadora da profissão de administrador (TRF 4ª Região, Remessa Ex-Offício nº 12.923/SC).” Acórdão
nº 2211/2010 Plenário, TCU
“9.4.17. em atenção ao princípio da legalidade, abstenha-se de exigir, no caso de contratação de serviços de
informática, o registro de licitantes ou profissionais ou os atestados no Conselho Regional de Administração ou
em qualquer outro conselho, uma vez que as atividades de tecnologia da informação não são regulamentadas
por lei;” Acórdão nº 1724/2010 Plenário, TCU.
Nota explicativa: O TCU possui firme jurisprudência quanto a tal interpretação abrangente do “quadro
permanente” do licitante, que não deve ser restrito ao vínculo empregatício ou societário, admitindo-se
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também o vínculo por meio de contrato de prestação de serviços (Acórdãos n° 170/2007, n° 141/2008, n°
1.905/2009, n° 2.828/2009, n° 73/2010, n° 1.733/2010, n° 2.583/2010, n° 600/2011, n° 1.898/2011 e n°
2.299/2011, todos do Plenário).
Ademais, a jurisprudência do TCU também se posiciona no sentido de que não é razoável exigir a comprovação
do vínculo permanente entre empresa e responsável técnico no momento de apresentação da proposta, por
restringir a ampla competitividade ao impor ônus antecipado aos licitantes (por exemplo, Acórdãos n°
2.471/2007, n° 1.265/2009, n° 1.282/2010, n° 1.028/2011 e n° 2.353/2011, todos do Plenário).
Vejamos, a propósito, a irregularidade apontada no Acórdão n° 2.607/2011, também do Plenário:
“9.1.2. ausência de previsão, no edital da Concorrência (...), da possibilidade de comprovação da capacidade
técnica do responsável pela obra por meio de contrato regido pelo Direito Civil ou declaração de que o
profissional integraria o quadro da licitante como responsável técnico, se a empresa viesse a ser contratada,
em desconformidade com os Acórdãos/TCU 2297/2005 e 291/2007, ambos do Plenário;”
Assim, além da tradicional extensão da interpretação do “quadro permanente”, também se deve admitir que o
vínculo seja comprovado mediante tal declaração de disponibilidade futura.
No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
Nota explicativa 2: Nos serviços em que seja necessário exigir alguma qualificação profissional específica, será
possível, justificadamente, exigir a capacitação técnico-profissional, nos termos do art. 30, §1º, I da Lei n.
8.666/93 (como é feito nos serviços de engenharia, por exemplo). Nessa hipótese, os profissionais devem ser
arrolados, bem como a experiência anterior a ser comprovada por cada um – a qual se limita às parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo, a serem expressamente indicadas no edital (art. 30, § 2°, da Lei
n° 8.666/93). Alertamos que o art. 30, § 1°, I, da Lei n° 8.666/93 veda, para a capacidade técnico-profissional,
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. O § 5° do mesmo artigo também veda
genericamente a exigência de comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo, época ou locais
específicos. Portanto, nesse caso, recomenda-se a inclusão da seguinte redação:
*.*. Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade profissional XXXX, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:
i. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;
ii. Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX;
etc.
*.*.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data
prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração
de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
*.*.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme Acórdãos
TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

10.8.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.8.3 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
serviços executados com as seguintes características mínimas:

10.8.3.1 ....
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10.8.3.2 ....
Nota Explicativa: Conforme Acórdão nº 914/2019-Plenário do Tribunal de Contas da União, é
obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de
capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Nesse sentido, é consignado no
acórdão a seguinte recomendação:
“9.3.2. estabeleça no edital da nova licitação, de forma clara e objetiva, os requisitos de qualificação
técnica que deverão ser demonstrados pelos licitantes, os quais deverão estar baseados em estudos
técnicos os quais evidenciem que as exigências constituem o mínimo necessário à garantia da
regular execução contratual, ponderados seus impactos em relação à competitividade do certame;”

10.8.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
10.8.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior.
10.8.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
10.8.7 Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital.

10.8.8 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.
10.8.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação”.
Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos
do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.
Por isso, a Comissão Permanente faz a sugestão de disposição no edital que permite ao licitante emitir
declaração, mesmo quando a unidade requisitante exija a vistoria. Isso evita que exigências de vistoria sem o
embasamento técnico adequado sejam motivo de frustração do certame.
Caso a unidade requisitante efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes,
recomenda-se então que substitua esse trecho final da disposição (ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho...), por um resumo da justificativa técnica de tal
exigência (uma vez que, na presente licitação,…), fazendo referência ao documento do processo que a contém.
Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que sejam adotadas
as providências acima (existência de justificativa técnica, cuja motivação seja mencionada de forma resumida
no edital). Nesse caso, não se deve indicar uma data e horário específico, mas sim conceder um prazo razoável
para todos os interessados.
De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participação
no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se
ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior
isonomia entre os licitantes..
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10.8.9 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar:

10.8.9.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
10.8.9.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;
10.8.9.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;
10.8.9.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
10.8.9.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e
10.8.9.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas
reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitação;
10.8.9.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo
de ..............., após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do
fac-símile (XX) XXXX-XXXX ou do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.
Ou
10.9 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
protocolizados em envelope separado, juntamente com a proposta.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.9 de acordo com a modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial).

10.9.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.10.1 quando a modalidade de contratação utilizada for
Pregão Eletrônico.

10.9.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
10.9.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
10.9.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

10.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
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10.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

10.11 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.12 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.13 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
Ou
10.13. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma, podendo definir
que será publicado a data de retorno no Órgão Oficial.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 10.13 de acordo com a forma Eletrônica ou Presencial de
Pregão utilizada.

10.14 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.15 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
10.16 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

Nota explicativa: O subitem 10.16 só se aplica nas licitações por itens, e desde que o edital exija comprovação
de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de qualificação econômico-financeira, ou comprovação de
aptidão, para fins de qualificação técnica.
Na licitação por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-financeira e técnica)
devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada item. Não se pode exigir do licitante
que concorre em apenas um item requisitos de qualificação econômico-financeira ou técnica correspondentes
ao objeto da licitação como um todo.
Todavia, quando o licitante concorre em mais de um item, compromete-se a executar concomitantemente as
diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, os requisitos de habilitação devem ser
cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens que o licitante efetivamente venceu, e não apenas
concorreu.

10.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de ...... (.......)
horas/dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
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11.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
11.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nota explicativa: Compete à área responsável pela elaboração do edital definir os dados que devem constar na
proposta final do licitante declarado vencedor, portanto este item deve ser adequado a cada caso concreto.

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Nota explicativa: Adequar a redação de acordo com a modalidade de contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial).

12 DOS RECURSOS
12.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo .... (......)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

12.1.1. A data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interesse na interposição
de recurso serão informados pelo (a) pregoeiro (a) via chat após o término da disputa de lances e
declaração do vencedor do lote.
Ou
12.1.1 Na data estipulada para divulgação do resultado de habilitação da(s) empresa(s) far-se-á
necessária a presença de representante devidamente credenciado das licitantes quais desejem
interpor recurso.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões recursais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
12.1.3 A intenção de interpor recurso e a síntese das razões do recorrente deverão obrigatoriamente
ser registradas no chat.
Ou
12.1.3 A intenção e a motivação do recurso devem, obrigatoriamente, ser registradas na Ata da
sessão, sendo que o não cumprimento deste importará a decadência de interpor recursos.

Nota explicativa: Adotar a redação do subitem 12.1.3 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

12.1.4 A falta de manifestação e motivação no prazo concedido importará a decadência do direito
de recurso.
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12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

12.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.
12.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante.
12.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
sistema de Pregão Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

Ou
13.2.1 A convocação se dará por meio de e-mail, publicação no Órgão Oficial ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados informados na
proposta e documentação do licitante, sendo responsabilidade deste, manter seus dados cadastrais
atualizados.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 13.2.1 e 13.2.2 de acordo com a forma de Pregão utilizada
( Eletrônica ou Presencial)

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU
Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Termo de
Referência. Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.
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15.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologado o resultado da licitação, o(s) licitante(s) habilitado(s) será(ão) convocado(s) para assinar
a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.
16.2 A convocação dar-se-á mediante notificação publicada no Órgão Oficial do Município e encaminhada
ao endereço de correio eletrônico informado pelo licitante em sua proposta de preços, facultando-se
ainda a utilização de outros meios, a critério do Município de Cascavel.
16.3 O convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para providenciar
a assinatura da Ata de Registro de Preços.

16.3.1 Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
Município de Cascavel.
16.3.2 Na hipótese de envio da Ata de Registro de Preços por correspondência a contagem do prazo
terá como marco inicial a entrega do instrumento ao destinatário.
16.3.3 Informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações/Contratos, no endereço indicado no
preâmbulo deste edital, ou por meio de mensagem ao endereço de correio eletrônico
compras@cascavel.pr.gov.br. Telefone: (45) 3321-2300.

16.4 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do
prazo estabelecido neste instrumento o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no neste edital,
podendo o Município convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, após
comprovação de compatibilidade da proposta e da habilitação.
16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, sendo
contado a partir da data de sua assinatura.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
17.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de instrumento
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme art. 62 da Lei n.º 8.666/93.

Nota explicativa: De acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente à modalidade
pregão, o termo de contrato é facultativo nas contratações com valor de até R$176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais).
Assim, não havendo termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, como
carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais deve constar expressamente
a vinculação à proposta e aos termos do edital de licitação. A redação do presente tópico procura abarcar
ambas as hipóteses.

17.2 O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:

17.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
17.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
17.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.

17.4 O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.
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17.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas.
17.6 Na hipótese de irregularidade fiscais, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
17.7 No caso de formalização do instrumento de Contrato o preço estabelecido será fixo e irreajustável,
porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCA
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro que vier a substituí-lo.

18. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
18.1 A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva comprovação do
desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da
aprovação da autoridade competente, conforme Decreto Municipal n.º 10.248/11.
18.2 Caso, no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços, haja supressão ou aumento de preços
será permitido o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme previsão legal e nos termos do Decreto
Municipal n.º 10.248/11.
18.3 Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da
Administração ou mediante solicitação da detentora da ata, desde que sejam apresentadas as devidas
justificativas fundamentadas.
18.4 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado,
mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.
18.5 Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito
Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da
ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos
seguintes documentos:

18.5.1 Planilha analítica de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos
preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa, conforme
Decreto Municipal n.º 10.248/11.
18.5.2 Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) do (s) elemento (s) formador (es) do novo preço.

18.6 Sendo procedente o requerimento da detentora, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a
partir da data de protocolo do pedido.
18.7 A detentora não poderá interromper a entrega e/ou execução do objeto da Ata de Registro de
Preços durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

19. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

21. DO PAGAMENTO
21.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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22.1.2 apresentar documentação falsa;
22.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5 não mantiver a proposta;
22.1.6 cometer fraude fiscal;
22.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

Nota Explicativa: O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 desta Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da
empresa deverá ser sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível.

22.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
22.3.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
22.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
22.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município, pelo prazo de até cinco anos;

22.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 22.1
deste Edital.

22.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
22.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

22.6.1.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
22.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

22.7 A graduação das sanções relativa aos Índices de Medição de Resultados (IMR) será baseada na
pontuação obtida, mediante o ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO estabelecido no Anexo IV-B da IN
n°01/2018-SEPLAG.

Nota Explicativa: Caso a unidade requisitante resolva adotar um IMR substituto, deverá ser alterada a redação
do subitem 22.7 para que se proceda a adequação das multas ao modelo utilizado e caso não seja adotado
nenhum IMR deve suprimir esse subitem.

22.8 A advertência será aplicada pela Autoridade Competente, por escrito.
22.9 Todos os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
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22.10.1 A rescisão contratual poderá ser:
22.10.1.1 Determinada por Ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei nº 8.666/93.
22.10.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
pelo CONTRATANTE, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência
do CONTRATANTE.
22.10.1.3 Judicial, nos termos da legislação.

22.10.2 Nos casos do subitem 22.10.1, a rescisão deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

22.11 Constituem motivos para rescisão do Contrato, os previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.
22.12 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver
sofrido, com direito a:

22.12.1 Devolução de garantia.
22.12.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

22.13 A rescisão de que trata o inciso do art. 79, acarreta as consequências previstas no art. 80, inciso I a
IV, ambos da Lei nº 8.666/93.
22.14 Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CONTRATANTE contratar com as
licitantes classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova licitação.
22.15 Em caso de a Adjudicatária deixar de cumprir sua proposta, será convocada a seguinte, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando se
tratar de recusa injustificada, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
22.16 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplicam às demais
licitantes, convocadas nos termos do artigo precedente, que não aceitarem a contratação.
22.17 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93,
os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
22.18 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
22.19 A não manutenção das condições de habilitação pela contratada poderão dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
22.20 A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
22.21 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
23.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço ...........................

Nota Explicativa: É importante que o Pregoeiro preencha corretamente esses campos, especialmente o
referente à petição, de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata.
Sempre que indicar protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da
impugnação.

23.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
23.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
23.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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23.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
Ou
24.1 Será disponibilizada todas as atas da sessão no portal da transparência do município.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 24.1 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

24.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
24.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.
24.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Ou
24.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as publicações no Órgão Oficial do Município durante o
transcorrer do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer tipo de perda, em razão de
não observância de publicações/convocações.

Nota explicativa: Adotar a redação dos subitens 24.5 de acordo com a forma de Pregão utilizada ( Eletrônica
ou Presencial)

24.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
24.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
24.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
24.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas às ............ horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
24.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.14.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
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24.14.2 - ANEXO II - Carta de Credenciamento;
24.14.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de empregados menores, de idoneidade e de
inexistência de fatos impeditivos;
24.14.4 - ANEXO IV - Declaração de Enquadramento;
24.14.5 ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios
24.14.6 - ANEXO VI - Carta Proposta;
24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;
24.14.8 - ANEXO VIII - Planilha de Custos e Formação de Preços;
24.14.9 - ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
24.14.10 - ANEXO X– Modelo de Termo de Vistoria ou Renúncia;
24.14.11 (...)

Nota explicativa: Poderão ser acrescentados outros anexos de acordo com a necessidade da contratação.

Cascavel(PR), ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Termo de Referência
Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de
Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _________, para representar a empresa ______________, inscrita
no CNPJ sob n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/2019, instaurado pelo Município de Cascavel,
podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta escrita apresentada quando convocado (a),
negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à
recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos)

Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e
do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988;

b) Não está suspensa de licitar com o Município de Cascavel e não foi declarada inidônea pela
Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico ___/20__,
e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa condição.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, sediada à ____________,
cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º _____________,
DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento ou com a
proposta de preços.
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ANEXO V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º
_____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e
preços oferecidos, além do envelope contendo a documentação para habilitação do referido Edital.

Se vencedor (a) da licitação assinará o Contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º
_____________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua ________________________ n.º
______, Bairro ________________________, na cidade de _________________________ no
estado____________________ CEP _____________________________
email_______________________________________________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.
Nota explicativa: Utilizar quando for utilizado Pregão Presencial.

ANEXO VI - CARTA PROPOSTA

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO
Modalidade: Numero/Ano Licitação: ___/20__

Data/Hora de Abertura:

Objeto:

INFORMAÇÕES DO LICITANTE
Fornecedor:
Endereço:

Cidade:
CNPJ:
Email: Telefone:

ITENS DA PROPOSTA DO LICITANTE

ITEM OBJETO UND. QTDE --- --- VLR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL:
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OBSERVAÇÕES:

Estou de acordo com item .... e demais cláusulas do referido edital e seus anexos.

Esta proposta deverá vir assinada e devidamente identificada pelo representante legal da empresa (constando
no contrato social ou procuração com poderes específicos).

_______________, em __________ de ____________ de 2019.

_______________________________________________

ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS
Os itens deste modelo de Ata de Registro de Preços, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de
oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.
Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.
Trata-se de modelo de contrato e nos termos do art. 35 da Instrução Normativa N°01/2018-SEPLAG o referido
modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada justificativa, nos termos
do art. 35, parágrafo único. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de contrato poderão
ser encaminhadas ao e-mail: compras@cascavel.pr.gov.br.
Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.
As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/2019
PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL N.º ___/2019

PROCESSO N.º _____/2019

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica ou presencial,
para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e
em conformidade com as disposições a seguir:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de ........ ,

especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão
nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade de
Medida

Quantidade Valor Unitário

1
2
3
...

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo ser adaptada de acordo com as condições e
características atinentes a natureza do serviço.

2.1 As quantidades estabelecidas são meramente são estimativas, não obrigando o Município à
contratação total.
2.2 O Município poderá, por meio do Departamento de Gestão de Compras e Administração, contratar o
objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento da detentora e obedecendo a ordem de classificação das respectivas
propostas.
2.3 Os preços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para
pagamento em até 15 (quinze) dias, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora,
devidamente atestada.
2.4 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA
3.1 O Gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de ________. O (s)
responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços e pelo
atesto da (s) Nota (s) Fiscal (is) será (ão) _______, matrícula n.º ____, devendo cumprir as disposições
contidas nos Decretos Municipais n.º 11.445/13 e 14.405/18.
3.2 Caberá à Secretaria responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços, por intermédio do
Fiscal, providenciar a publicação trimestral dos preços registrados, para orientação da Administração
Municipal, além de encaminhar cópia da publicação ao Departamento de Gestão de Compras e
Administração para que seja anexada ao respectivo processo.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
OU
4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DA ATA
5.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de __ (____) meses, sendo contado a partir
da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - REVISÃO E CANCELAMENTEO DA ATA
6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.

Nota explicativa: Suprimir o item 6.4.1 quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão administrador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7 O registro do fornecedor será cancelado nos seguintes casos:

6.7.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.7.1.2 não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;
6.7.1.3 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo;
6.7.1.4 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
6.7.1.5 em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
6.7.1.6 por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.7.1.7 por razão de interesse público; ou
6.7.1.8 a pedido do fornecedor.

6.8 Nas hipóteses previstas no subitem 6.7 a comunicação do cancelamento de preço registrado será
publicada no Órgão Oficial do Município, juntando-se o comprovante ao processo que deu origem ao
registro.
6.9 A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro de preços através de requerimento a
ser protocolado na Prefeitura Municipal de Cascavel, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 17h.

6.9.1 Caso não se verifique fundamentação em sua solicitação a detentora sujeitar-se-á às sanções
administrativas previstas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02, conforme o caso, bem como aquelas
dispostas no respectivo instrumento convocatório.

6.10 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com classificação
imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para efetuar o fornecimento, nos termos
de sua proposta.
6.11 Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento.
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6.12 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita
através do Órgão Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Termo de Referência e no Edital.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.
8.2 A detentora da ata de registro de preços fica obrigada, durante a validade do registro de preços, a
aceitar os acréscimos de quantidade que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial da proposta.

CLÁUSULA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
9.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

9.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;
9.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;
9.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;
9.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;
9.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

9.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
9.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processos originários da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Além do que consta desta Ata deve também ser considerado, para efeitos legais e jurídicos, o
contido no Edital do Certame Licitatório e seus Anexos.
10.2 Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas /ou
conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que
possam ser.
10.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, alterações posteriores e demais
normas aplicáveis.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
XXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITO DE CASCAVEL
OU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

___________________________________
DETENTORA

ANEXO VIII
PLANILHA/TABELA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota explicativa 1. Deverá ser utilizado o mesmo modelo de planilha/tabela adotado pela unidade requisitante
para a formação do preço.

ANEXO IX - Instrumento de Medição de Resultado
Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - A
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante

ANEXO IX - B
FORMULÁRIO DO VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Nota explicativa: Deverá ser utilizado o modelo constante no Anexo IV-B da IN N° 01/2018-SEPLAG ou outro
modelo substituto a ser definido pela unidade requisitante.
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ
nº ..................................................................................................................................
Endereço: ........................................................................................................... ....................
Fone:...........................................................Fax: ........................................................ E-
mail: ....................................................................................................................

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital
de Licitação nº _____/20___, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem
como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta
comercial. Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Cascavel, ...... de .................. de 20__.

Visto do representante legal ou procurador da empresa: ............................................
Carteira de Identidade: ................................................. Órgão Expedidor: .............................. (Obs. Enviar
preenchido e assinado com cópia autenticada da procuração se for o caso)
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NOTAS EXPLICATIVAS

O presente modelo de Projeto Básico visa a subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que darão
ordem e forma às licitações nas modalidades previstas na Lei nº 8.666/93, tendo por objeto a contratação de
obra e serviço de engenharia não passível de enquadramento como comum. É o documento que mais sofrerá
variação de conteúdo, em vista das peculiaridades do órgão contratante e, principalmente, das características
da obra ou serviço que será executado. Serve de supedâneo para a Administração elaborar seu próprio Projeto
Básico, consoante as condições que lhes são próprias.

Os itens deste modelo, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão
requisitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência,
cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação (minutas
de Edital e Termo de Contrato) para que não conflitem.

Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá
excluir a referida nota.

DISTINÇÃO ENTRE SERVIÇO E OBRA

O art. 6, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços, de forma que:

a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra de
engenharia, vedada a adoção do pregão;

b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de serviço de
engenharia, cabível a adoção do pregão, se for declarado pelo agente ou setor técnico como comum;

Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Públicas – IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu
todo (g.n.), desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua
utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 02/2009).

Não compete ao Órgão Consultivo emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os
técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade (BPC n. 07). Todavia, deve zelar para que o
órgão técnico apresente os subsídios que permitam o devido processo de subsunção dos fatos à norma, de
modo que o enquadramento como obra ou como serviço de engenharia seja coerente, lógico, plausível e
perfeitamente adaptado ao direito. Obviamente, nem todas as situações práticas estarão dentro da zona de
plena certeza jurídica. A convergência, porém, será proporcional à robustez dos elementos processuais. Assim,
os responsáveis pela elaboração dos projetos deverão fundamentar diligentemente as escolhas apresentadas,
enquanto o órgão de Consultoria deve zelar pela correta instrução processual. O mesmo se aplica
relativamente à definição do caráter “comum” do serviço, vez que o nível de detalhamento das informações
existentes no processo influencia diretamente no critério de padronização do objeto da licitação, como adiante
se verá.

Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente
ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não se cria coisa
nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação, adaptação ou
manutenção de um bem material específico já construído ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem
de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se
destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.
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A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez que apenas os serviços comuns de
engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregão, de modo que o órgão técnico
deverá analisar cuidadosamente as características da atividade a ser contratada a fim de corretamente
caracterizá-la como obra ou serviço de engenharia e fundamentar convincentemente a decisão adotada”.
(SILVA FILHO, Manoel Paz. Manual de obras e serviços de engenharia: fundamentos da licitação e
contratação.

Compete à administração definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades licitatórias previstas na
Lei nº 8.666/93 deverão ser utilizadas sempre que o mesmo for passível de enquadramento como obra ou
serviço não comum de engenharia, observado o disposto no art. 6º da mencionada Lei, nos termos da
ORIENTAÇÃO NORMATIVA/PGM nº06/2019 - "COMPETE AO AGENTE OU SETOR TÉCNICO DA
ADMINISTRAÇÃO DECLARAR QUE O OBJETO LICITATÓRIO É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO DE
UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO E DEFINIR SE O OBJETO CORRESPONDE A OBRA OU SERVIÇO DE
ENGENHARIA, SENDO ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO ANALISAR O DEVIDO ENQUADRAMENTO DA
MODALIDADE LICITATÓRIA APLICÁVEL."

O correto enquadramento do objeto da licitação como obra ou serviço de engenharia é de responsabilidade do
profissional devidamente habilitado, de acordo com a Lei nº 5.194, de 1966 e as Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA.

Quando o órgão técnico atestar a natureza não comum do serviço de engenharia deve-se aplicar
integramente a Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG.

Para o caso de licitação/contratação de obra a referida IN pode ser utilizada, no que couber, como boa
prática administrativa.

ETAPA PRELIMINAR À ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

O estudo técnico preliminar encontra previsão na Lei nº 8.666, de 1993:

“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os
seguintes elementos (...).”

Jessé Torres Pereira Junior leciona que:

“Durante o estudo preliminar, avaliam-se questões que possibilitarão a elaboração de anteprojeto em
conformidade com as necessidades administrativas e as características do objeto a licitar, ou a contratar de
forma direta. Tal estudo leva em conta aspectos como:

a) adequação técnica; b) funcionalidade; c) requisitos ambientais; d) adequação às normas vigentes (requisitos
de limites e áreas de ocupação, normas de urbanização, leis de proteção ambiental etc.); e) possível
movimento de terra decorrente da implantação, necessidade de estabilizar taludes, construir muros de arrimo
ou fundações especiais; f) processo construtivo a ser empregado; g) possibilidade de racionalização do
processo construtivo; h) existência de fornecedores que deem respostas às soluções sob consideração; i)
estimativa preliminar de custo e viabilidade econômico-financeira do objeto.” Políticas públicas nas licitações e
contratações administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2ª ed., 2012, p. 154.

O mesmo autor também ensina sobre o anteprojeto:

“(...) Anteprojeto
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Nesta fase, avaliam-se questões relativas à viabilidade da execução da obra ou da prestação do serviço, sob a
ótica da racionalização das atividades desde os seus primeiros estágios de desenvolvimento.

Em geral, a elaboração de anteprojeto compreende as especificações e técnicas que serão empregadas, a
definição das frentes de serviço, a sequência das atividades, o uso e as características dos equipamentos
necessários.

O anteprojeto considerará as atividades associadas à execução, com o fim de evitar possíveis interferências
externas.

O detalhamento destas questões depende das peculiaridades do empreendimento e dos processos executivos a
serem adotados. O planejamento e a programação do projeto devem ser realistas e orientados quanto aos
condicionamentos técnicos e de execução das tarefas.” Ibid., p. 154-155.

Recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas e que referentes à
elaboração de estudo técnico preliminar ou anteprojeto, podem ser estendidas à contratação de serviço de
engenharia:

Os projetos para constru�o, reforma ou amplia�o de um empreendimento ser�o elaborados em tr�s etapas
sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto � realizado na fase preliminar � licita�o �, projeto b�sico e
projeto execuũvo. Todos esses estudos e projetos dever�o ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia
entre si, tenham consist�ncia material e atendam �s diretrizes gerais do programa de necessidades e dos
estudos de viabilidade.

Para a elaboração dos estudos técnicos preliminares de serviços de engenharia, além dos elementos técnicos
específicos, devem ser atendidas as disposições da Instrução Normativa nº 01/2018-SEPLAG.

E para os estudos técnicos preliminares de obras, reitera-se a possibilidade de utilização, no que couber, as
disposições da Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG, em especial a Seção II, do Capítulo I e o Anexo II.

MODELO DE PROJETO BÁSICO
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (Não Comum)

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA
CONCORRÊNCIA/ TOMADA DE PREÇOS Nº ....../20...

(Processo Administrativo nº...........)
1. OBJETO

1.1. Contratação de..........................................................., conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de ...... (obra/serviço não comum de engenharia).

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto Básico.

1.4. O contrato terá vigência pelo período de ____ (dias/meses), não sendo prorrogável na forma do art.
57, II, da Lei de Licitações.

1.5. O regime de execução do contrato será o de ...... (empreitada por preço global, ou empreitada por
preço unitário ou tarefa ou empreitada integral).

ORIENTAÇÕES GERAIS

Descrição do Objeto: O objeto deve ser descrito de forma detalhada, com todas as especificações necessárias e
suficientes para garantir a qualidade da contração, cuidando-se para que não sejam admitidas, previstas ou
incluídas condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação ou, ainda,
impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato.
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A recomendação mais importante é descrever detalhadamente o objeto a ser contratado, com todas as
especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contração. Deve-se levar em
consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da
Lei n° 4.150, de 1962.

Planilha de Composição de Preços Unitários e de Custos: A unidade requisitante deve elaborar a planilha de
custos e formação de preços de acordo com as peculiaridades da obra ou serviço de engenharia a ser realizado
e, ainda, em compatibilidade com um dos regimes de execução previstos na Lei nº 8.666, de 1993: empreitada
por preço global, empreitada por preço unitário, empreitada integral ou tarefa.

A planilha deverá conter a descrição completa de cada um dos insumos utilizados, a indicação do código Sinapi
(ressalvados apenas aqueles não contemplados no sistema), as respectivas unidades de medida, a composição
dos custos, os coeficientes de produtividade e os valores resultantes (composição analítica), em
compatibilidade com as especificações dos serviços estabelecidos no estudo técnico preliminar ou anteprojeto.
Também deverá constar a composição detalhada do BDI.

Projeto Básico: O Projeto Básico deverá guardar sintonia com o estudo técnico preliminar ou com o anteprojeto
previamente desenvolvido pela Administração, discriminando todos os elementos capazes de caracterizar, de
forma precisa e clara, o objeto da licitação e de propiciar a avaliação de seus custos, servindo de supedâneo à
elaboração do edital.

Regime de Execução: Deve-se observar que o regime de execução por preço unitário destina-se aos
empreendimentos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de medida,
cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de
unidades contratadas. Portanto, é especialmente aplicável aos contratos que podem ser divididos em unidades
autônomas independentes que compõem o objeto integral pretendido pela Administração. São exemplos:
execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas; implantação, pavimentação ou
restauração de rodovias; construção de canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de
saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e derrocamento; reforma de edificações; e
construção de poço artesiano. Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço
global/integral, em razão da imprecisão inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a
variações, especialmente nos quantitativos, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não
totalmente conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por
preço global diminui àmedida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado.

Acerca da escolha do regime de execução, orienta-se que:

a) a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo
licitatório;

b) a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver,
necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos
do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for possível definir previamente
no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na
fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos,
por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são
os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de
manutenção rodoviária, dentre outras;

c) nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, tal qual
asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, no
bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de riscos para o particular - e,
consequentemente, maiores preços ofertados - em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente
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motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da obra, em
especial a taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); (Acórdão nº 1977/2013 – Plenário).

Os Estudos Preliminares devem apresentar justificativa para a opção de regime de execução
adotado.Parcelamento: A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do
objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do
objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do
TCU).

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. A IN n°01/2018-SEPLAG
prev� que os Estudos Preliminares da Licita�o devem conter as justificativas para o parcelamento ou n�o da
solu�o quando necess�ria para individualiza�o do objeto (art. 24, § 1º, VIII). J� seu Anexo II, item 3.8,
consigna que o “parcelamento da solu�o é a regra devendo a licita�o ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisível, desde que se verifique n�o haver prejuízo para o conjunto da solu�o ou perda de economia
de escala, visando propiciar a ampla participa�o de licitantes que, embora n�o disponham de capacidade para
execu�o da totalidade do objeto, possam faz�-lo com rela�o a itens ou unidades autônomas”.

Mesmo em serviços de engenharia, ainda na fase do estudo técnico preliminar ou do anteprojeto, é possível
planejar e desenvolver ações que estabeleçam a viabilidade técnica e econômica do parcelamento do serviço
em etapas, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade, sem perda da economia de escala.

De qualquer sorte, de se registrar que grande parte das obras e serviços de engenharia licitados pelas
modalidades em apreço, são realizados por única empresa de engenharia, por questões técnicas que assim o
determinam, indicando a necessidade de utilização de um dos regimes de execução (empreitada por preço
global ou unitário, tarefa ou empreitada integral). Recomenda-se, assim, que a Administração verifique caso a
caso acerca da apreciação da questão do parcelamento, atentando para o porte dos serviços contratados e sua
natureza para fins de aplicação da regra.

A realização de licitações distintas deve merecer especial atenção do administrador público em função: (a) de
análise do custo-benefício que a medida oferece à Administração; dependendo das características da obra ou
do serviço, quanto maior for a quantidade licitada, menor poderá ser o seu custo unitário, a inviabilizar o
parcelamento; (b) da possibilidade de subcontratação de partes do objeto, que pode ser fator de ampliação da
competitividade, tanto ao estimular a participação de maior número de entidades do ramo, quanto ao
preservar a especialização correlata à natureza do objeto.

O §1º do art. 23 da Lei n°8.666/1993, realmente, é norma permeada pela discricionariedade. Nela, está dito
que a Administração deve dividir obras, serviços e compras em tantas parcelas quantas se “comprovarem
técnica e economicamente viáveis. O legislador, no entanto, houve por bem não definir o que se deva entender
por “técnica e economicamente viáveis”.

No entanto, a discricionariedade idealizada pela norma é condição apenas necessária — e não suficiente —
para que, perante o caso concreto, o aplicador do direito possa agir discricionariamente. No caso do §1º do art.
23 da Lei de Licitações, por exemplo, é evidente que haverá casos em que será impossível definir, com a
precisão necessária, se a situação é ou não técnica e economicamente viável. Para esses casos, não há como
cobrar da Administração uma providência específica. Estará ela, indubitavelmente, respaldada a agir em uma
ou outra direção. É diferente, no entanto, quando existam elementos objetivos que permitam à Administração,
com boa dose de certeza, pender para um ou outro lado. Para esses casos, os dizeres “técnica e
economicamente viáveis” perdem o caráter de vaguidade e tornam-se objetivos.

Custos e pesquisa de mercado:

As Súmulas 254 e 258 do TCU trazem as diretrizes acerca da composição dos custos do serviço de engenharia,
respectivamente:
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“O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do
orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado.”

“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que
compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e
das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades
genéricas”.

Critério de aceitabilidade: Na contratação de serviço de engenharia, o instrumento convocatório deve
estabelecer critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global.

Preços máximos: O critério de aceitabilidade dos preços unitários e global deve basear-se na fixação de preço
máximo para ambos, e é obrigação e não faculdade do gestor.

Aceitabilidade da proposta nos regimes de empreitada por preço global e empreitada integral:

Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão ser
observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:

I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários
diferentes, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro do contrato, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública

Os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em relação aos preços global e de cada uma das etapas
previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, que deverão constar do edital de licitação.

Valores: Os valores unitários e global deverão constar nos autos do processo licitatório. A consulta pelos
licitantes e interessados não pode ser vedada. A divulgação dos valores no edital ou anexos, é medida
condizente com os princípios da publicidade e transparência (arts. 5º, caput e LV, e 37, caput, da constituição
federal; art. 3º, e 44, §1°, da Lei nº 8.666, de 1993).

Nas licitações realizadas nas modalidades da Lei nº 8.666, de 1993, é obrigatória inclusão do orçamento
estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, nos termos de seu art. 40, § 2º, inciso II.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): A elaboração do Projeto Básico relativo a obra ou serviço de
engenharia caberá: (a) à própria Administração, por meio de responsável técnico pertencente a seus quadros,
inscrito no órgão de fiscalização da atividade (CREA/CAU-BR); de acordo com o art. 7º, da Resolução CONFEA
nº 361, de 1991, os autores de projeto básico, sejam eles contratados ou pertencentes ao quadro técnico do
órgão ou entidade pública, deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos
projetos; (b) a profissional (pessoa física ou jurídica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR, contratado
pela Administração mediante licitação ou diretamente, cujos trabalhos serão baseados em anteprojeto
desenvolvido pela Administração. A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias
deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações.

Resolução/CONFEA nº 1.025 de 30 de outubro de 2009:

“Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de
obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida
a respectiva atividade.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto a pessoa
jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica que
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envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.”

Da Vigência: O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato. Esse corresponde ao
prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, enquanto aquele é o tempo
determinado para que o contratado execute o seu objeto.

Deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução, pois não se
admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim tanto para a
execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença.

Deve-se atentar para que a soma dos prazos de execução, juntamente com os demais prazos previstos, para
realização das medições ou fiscalizações, ou ainda, para realização de correções por parte da contratada, não
supere o prazo de vigência contratual, previsto no edital e no contrato.

Diante da proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a Administração pretenda
estendê-los, é necessário formalizar a adequação desses prazos, que, se cabível, deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada, por meio de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela
autoridade competente para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de
eventual atraso.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO BÁSICO

A definição de projeto básico dada pelo art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993, tem a finalidade de balizar os principais
requisitos que devem ser observados pela Administração quando de sua elaboração. Outras definições
enunciadas em outras fontes normativas ou técnicas também devem ser observadas pela Administração,
notadamente as Resoluções do CONFEA e as normas de proteção ambiental.

Deve-se atentar para os requisitos descritos no art. 6º, inc. IX, art. 7º, art. 12, todos da Lei nº 8.666, de 1993,
para a Resolução/CONFEA nº 361, de 10 de dezembro de 1991 e Decisão Normativa/CONFEA nº 106, de 17 de
abril de 2015.

Principais aspectos que devem compor o Projeto Básico, aplicáveis quando compatíveis com o serviço de
engenharia de que pretende a Administração:

a) justificativa no que se refere à alternativa escolhida, notadamente quanto à viabilidade técnica, econômica e
ambiental do serviço;

b) fornecimento de uma visão global do serviço e identificação de seus elementos constituintes de forma
precisa;

c) especificação do desempenho esperado;

d) demonstração de que estão sendo adotadas soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes,
amparada por memórias de cálculo e de acordo com critérios de projeto previamente estabelecidos de modo a
evitar e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados, durante a fase de execução;

e) identificação e especificações dos tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos a incorporar;

f) definição das quantidades e dos custos dos serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e
porte do objeto, de forma a ensejar a determinação do custo global;

Sobre a necessária composição dos custos do serviço:

1. Quando da elaboração das planilhas de referência nos próximos certames, discrimine todos os custos
unitários envolvidos, explicite a composição do BDI que está sendo utilizado na formação dos preços e exija
que os licitantes façam o mesmo em relação às suas propostas. Entretanto, cumpre observar que,
independente do regime de execução de obras ou serviços, a administração deve fornecer, via edital, todos os
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elementos e informações necessárias ao certame, para que os licitantes possam confeccionar suas propostas
da forma mais realista possível.

Deve constar ainda no Projeto Básico:

1. as regras sobre como serão realizadas as medições, a exemplo de pagamentos após cada etapa conclusa do
empreendimento ou de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispõe o
art. 40, inciso XIV, da Lei nº 8.666/1993 (Acórdão nº 1977/2013 – Plenário, TCU);

2. fornecimento de subsídios suficientes para a montagem do plano de gestão do serviço;

3.detalhamento dos programas ambientais, compativelmente com o porte do serviço;

4. observância das normas do INMETRO, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços
previstos no projeto;

5 se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do componente do
serviço, a especificação deverá indicar as expressões “ou similar”, “ou equivalente” ou “de melhor qualidade”,
definindo-se com clareza e precisão as características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a
permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes;

6. as especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e técnicas a serem
utilizadas;

7 as especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, considerando custos
de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do componente utilizado;

8 características e condições do local de execução dos serviços, bem como de seu impacto ambiental, se houver,
considerando-se os seguintes requisitos: segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público,
possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local para
execução, de modo a diminuir os custos de transporte, facilidade e economia na execução, conservação e
operação, sem prejuízo da durabilidade do serviço, adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do
trabalho adequadas e infraestrutura de acesso.

9 observância de critérios e parâmetros técnicos prescritos na norma NBR 9050/2004 relacionados com a
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (Acórdão nº 853/2013 –
Plenário, TCU);

10 catálogo de projetos que devem ser elaborados pela contratada, durante a execução do serviço, retratando
a forma exata como foi cumprido o objeto contratado (as built);

11 a indicação de leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos normativos federais, estaduais,
distritais e municipais, bem como normas técnicas, aplicáveis ao objeto.

O Projeto Básico também contemplará:

(a) cronograma físico-financeiro;

“O cronograma físico-financeiro integra, obrigatoriamente, o edital, como item ou anexo deste. Seu
objetivo é o de prever desembolsos no decorrer do tempo de execução proposto pelo projeto básico. O
pagamento corresponderá à efetiva contraprestação de fornecimento dos bens, de execução de obra ou de
prestação de serviço, em conformidade com as etapas fixadas no cronograma físico e de acordo com a
disponibilidade de recursos financeiros, vedada a antecipação de pagamento à contratada” Ibid,. p. 176.

A Lei nº 8.666, de 1993, menciona esse relevante instrumento de controle de execução e de pagamento
em serviços de engenharia em mais de uma de suas disposições, a saber: arts. 7º, § 2º, III, art. 40, XIV, “b”, art.
65, II, “c”.
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Estende-se à obra e ao serviço de engenharia a obrigação de que a minuta de contrato deva conter
cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao
monitoramento e ao controle das obras.

(b) a realização de vistoria (se obrigatória ou facultativa);

(c) data de início das etapas de execução, conclusão e entrega do objeto.

(d) condições para o recebimento do serviço, recebimento provisório e definitivo;

(e) critério de aceitação do objeto e prazo para correções/substituições, quando em desacordo com as
especificações exigidas;

(f) obrigações da contratada e da contratante;

(g) procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;

(h) subcontratação (possibilidade ou não);

(i) projeto executivo.

“Deduz-se que a Lei nº 8.666/93 não atribui ao projeto executivo a mesma obrigatoriedade com que trata o
projeto básico, tanto que admite possa ser deixada a sua elaboração a cargo da contratada, no curso da
execução do contrato. Vale dizer que a Administração está obrigada a elaborar o projeto básico para instaurar
a licitação ou para contratar diretamente obra ou serviço, mas não está obrigada a elaborar o respectivo
projeto executivo. O que não significa que a Lei Geral a este tenha por prescindível. Tanto não o é, que a
Administração contratante, se não desenvolveu o projeto executivo antes da licitação, disto incumbirá à
contratada no curso do contrato.

No edital deverá ser informado se há projeto executivo disponível, bem como o local onde possa ser examinado
e adquirido. Não havendo, cumprirá à Administração estabelecer, no ato convocatório, que tal encargo será da
adjudicatária. Infere-se, notadamente dos artigos 7º, §1º, 9º, §2º, e 40, inciso V, acima transcritos, que para a
realização do procedimento licitatório não há a obrigatoriedade da existência prévia de projeto executivo, uma
vez que este poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras ou a prestação dos
serviços, desde que autorizado pela Administração.

Sendo assim, também o preço de elaboração do projeto executivo deverá estar previsto pela Administração,
em correspondência às soluções técnicas adotadas no projeto básico, que, igualmente por essa razão, devem
ser suficientemente detalhadas, de forma a reduzir, quando não evitar, a necessidade de serem reformuladas
durante a execução.

CUIDADO!!!! A possibilidade legal de elaboração de projeto executivo no curso do contrato não deve ser
utilizada como pretexto para elaboração aligeirada do projeto básico, como, infelizmente, tem sido. Tal atitude
dá azo a que, no lugar de projetos executivos — idealmente, elaborados antes da execução —, sejam
elaborados projetos do tipo as built (como construído), ou seja, projetos que visam a justificar impropriedades
que, por falta de projetos prévios, claros e precisos, se perpetraram na execução e se incorporaram ao objeto
realizado, sem planejamento, especificações e custos adequados.

BDI – Composição

Os itens mínimos componentes do BDI, como segue:

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor
correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:

I - taxa de rateio da administração central;
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II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalística que oneram o contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

Não poderão integrar o cálculo do BDI os tributos que não incidam diretamente sobre a prestação em si, como
o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da fixação da base de cálculo, como ocorre com as empresas que
calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN – na medida em
que incidem sobre o faturamento – são passíveis de serem incluídas no cálculo do BDI, nos termos da Súmula
TCU n. 254/2010. Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administração central não poderá ser fixada por
meio de remuneração mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais à execução financeira da obra
de modo que a entrega do objeto coincida com cem por cento do seu valor previsto.

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do
orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram
pessoalmente o contratado” - Súmula/TCU nº 254/2010 (DOU de 13.04.2010, S. 1, p. 74)

BDI DIFERENCIADO

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou serviço de engenharia representar parcela
significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato principal sem
comprometimento da eficiência do contrato ou da realização do seu objeto, a Administração deverá realizar
licitações diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, haja inviabilidade técnica do parcelamento do objeto, justificada mediante fundamentação
plausível e aprovada pela autoridade competente, o projeto básico deverá apresentar BDI diferenciado para a
parcela relativa ao fornecimento, conforme consignado na Súmula n. 253 do TCU, in verbis:

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da
legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo
do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens” - Súmula/TCU nº 253/2010 (DOU de 13.04.2010, S. 1, p.
72).

SUBESTIMATIVAS OU SUPERESTIMATIVAS RELEVANTES

Nos regimes de empreitada por preço global e empreitada integral recomenda-se haja a elaboração da matriz
de riscos com a identificação dos itens relevantes e dos correspondentes graus de riscos. Saliente-se que tal
recomendação decorre do entendimento do Tribunal de Contas da União nesse sentido (vide Acórdão TCU
1977/2013-Plenário).

A partir dessa matriz, o Projeto Básico deverá contemplar os índices de “subestimativas ou superestimativas
relevantes” a fim de garantir segurança jurídica de eventual necessidade de aditivos para correção de Projeto,
como orienta o Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 1977/2013-Plenário: “...recomendação à
jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais cláusula a estabelecer, de forma objetiva, o que será
objeto de aditamentos durante a execução da avença, bem como a definição do que venha a ser
"subestimativas ou superestimativas relevantes””.

Isso consiste em um percentual parâmetro para aferição se eventual necessidade de modificação no projeto
básico já estaria inclusa nos riscos do empreendimento (sendo remunerada no contrato pelo BDI) ou se poderia
fundamentar uma alteração do projeto e de seu valor mediante termo aditivo. No caso, apenas se a
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modificação no projeto gerar uma alteração de valor superior ao percentual referencial supracitado é que seria
possível a alteração do valor por Termo Aditivo, já que somente neste caso a subestimativa/superestimativa
seria considerada "relevante" e superior aos riscos ordinários inclusos no BDI. Tudo isso sem prejuízo da análise
técnica acerca dos demais requisitos necessários para que possa haver alteração ulterior do projeto básico, nos
termos do art. 65, II da Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, a área técnica deverá definir o que será considerado como mera imprecisão, a ser tolerada pelas
partes e quais o percentuais de superestimavas ou subestimavas dos itens de maior valor e relevância técnica
(avaliado de acordo com a metodologia ABC) que, por erros ou omissões, devem ensejar a elaboração de
termos aditivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, por certo que se observando o
limite máximo de tolerância de erros de 10% do valor total do contrato, em prestígio ao princípio da segurança
jurídica, como ainda do art. 6º, inciso VIII, alínea ‘a’ c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso II, alínea ‘d’, todos da Lei
8.666/93”.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

Nota Explicativa: Na elaboração do Projeto Básico deve ser observado o disposto no art. 28 e anexo IV da IN
n°01/2018-SEPLAG, cuja disposição intitulada “Fundamentação da Contratação”, determina na sua letra “a”
que os Estudos Preliminares sejam anexos do PB. São os Estudos Preliminares, portanto, que conterão o
material e a explicação da justificativa da contratação.

A justificativa há de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de
demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração. Deve a Administração justificar:

a) a necessidade da contratação do serviço;

b) as especificações técnicas do serviço;

c) o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço pelo órgão.

A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o serviço possuir características
técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica competente a definição das
especificações do objeto, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido.

A adoção de critérios de sustentabilidade na especificação técnica de materiais e práticas de sustentabilidade
nas obrigações da contratada, se não decorrerem de legislação, deverá ser justificada nos autos e preservar o
caráter competitivo do certame.

Reforçamos a necessidade de justificar a opção pelo Regime de Execução adotado.

Nos termos da IN n°01/2018-SEPLAG, art. 30, o Projeto Básico deve conter, no mínimo: a) declaração do objeto;
b) fundamentação da contratação; e c) descrição da solução como um todo. Tais previsões deverão ser
inseridas neste tópico específico. Atentar para o ANEXO IV da IN nº 01/2018-SEPLAG, que traz as diretrizes
desses elementos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a ....

Nota Explicativa: A IN n°01/2018-SEPLAG, determina em seu artigo 30, III, que o Projeto Básico contenha a
descrição da solução buscada com a contratação, sendo que seu anexo IV, disposição 2.3 determina que tal
dado seja extraído dos Estudos Preliminares, podendo ser atualizado em decorrência do amadurecimento da
descrição.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se de ..... (serviço não comum de engenharia/obra), a ser contratado mediante licitação, na
modalidade ...(concorrência/tomada de preço).

Nota Explicativa: Deve a Administração definir se a natureza do objeto a ser contratado é serviço não comum
nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. No presente modelo de PB, partimos do
pressuposto que se trata de serviço não comum de engenharia, licitável mediante uma das modalidades da Lei
nº 8.666, de 1993. Caso esse enquadramento não condiza com o objeto pretendido pelo órgão ou entidade,
deve-se verificar a correta modalidade de licitação.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da IN 01/2018-SEPLAG, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 9º da aludida instrução normativa, cuja
execução indireta é vedada.

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. ... (requisitos necessários para o atendimento da necessidade)

5.1.2. ... (contrato de escopo)

5.1.3. ... (critérios e práticas de sustentabilidade)

5.1.4. ... (duração do contrato)

5.1.5. ... (eventual necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas)

5.1.6. ... (quadro com soluções de mercado)

5.1.7.

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento
do contrato.

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico.

Nota Explicativa: Estabelecer a exigência da declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das
condições necessárias para a prestação dos serviços. Caso seja imprescindível o comparecimento do licitante,
desde que devidamente justificado, o órgão deve disponibilizar os locais de execução dos serviços a serem
vistoriados previamente, devendo tal exigência, sempre que possível, ser substituída pela divulgação de
fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres”.
Ou seja, a regra estabelecida é a de se exigir a declaração do licitante que tem pleno conhecimento das
condições necessárias. Na verdade, por se tratar de um requisito da contratação, a exigência se dirige ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. É ele que precisa emitir essa declaração para
celebrar o contrato. Não há necessidade de se a exigir de todos os licitantes.
Ainda sobre esse requisito, destacamos que a exigência do comparecimento do “licitante” no local, ao invés da
declaração, é medida excepcional, a ser estabelecida somente se imprescindível, e não for possível substituí-la
pela divulgação de fotos, plantas etc. A exigência da presença no local da execução, como requisito da
contratação, se destina mais adequadamente ao Adjudicatário, presumivelmente para o fim de verificação e
ajuste das providencias e prazos necessárias ao início do contrato. Nessa hipótese, a redação da disposição 5.2
acima deverá ser alterada, refletindo adequadamente a exigência.
Por fim, não se deve confundir essa exigência excepcional, de comparecimento do “licitante” para a
contratação, com a exigência de vistoria para a própria licitação. Esta última é dirigida a todos os licitantes.
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Trata-se de medida ainda mais excepcional, posto que mais restritiva à competitividade, e só deve ser adotada
com justificativa técnica rigorosa, conforme exposto na próxima Nota Explicativa.
Assim, resumidamente, tem-se o seguinte esquema normativo:

Exigência Destinatário Tratamento

Declaração de pleno
conhecimento

Licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar

Regra geral – sempre exigir

Comparecimento nos locais
de Execução

Adjudicatário Excepcional - quando imprescindível

Vistoria para a Licitação Licitante Excepcionalíssimo - necessidade de
justificativa técnica rigorosa.

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das ..... horas às ...... horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (....) ..........

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, a opção pela exigência ou não de vistoria
é discricionária, devendo ser analisada com vistas ao objeto licitatório.

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda-se que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos
do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93 .

Esse quadro tornou-se mais crítico com o Acórdão 170/2018 – Plenário (Informativo 339), que chega a
considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração.

Por isso, a Comissão Permanente, já deixou registrada a opção “poderá” na redação acima, evitando-se
escolhas irrefletidas pelos órgãos assessorados.

Além disso, precavendo-se de substituições imotivadas, também fez uma redação na disposição no edital que
permite ao licitante emitir ele próprio uma declaração, mesmo quando o órgão exija a vistoria. O objetivo é
evitar que exigências de vistoria sem o embasamento técnico adequado sejam motivo de frustração do
certame.

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, recomenda-
se então que além de substituir a redação acima por “deverá”, também substitua o trecho final da disposição
do edital, conforme pormenorizado na Nota Explicativa daquele modelo.

Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que exista
justificativa técnica, com motivação mencionada de forma resumida no edital. Por essa razão, a divulgação de
‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta
dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes

Por fim, como já ressaltado, não se deve confundir essa exigência de vistoria para a licitação com a exigência
de declaração de pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços, conforme
abordado na Nota Explicativa anterior

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia
útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
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6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitação para a realização da vistoria.

6.2.2. ... [incluir outras instruções sobre vistoria]
6.2.3. ... [incluir outras instruções sobre vistoria]

Nota Explicativa: Não é possível exigir que a vistoria técnica seja realizada, necessariamente, pelo engenheiro
responsável pela obra (responsável técnico) ou em data única.

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. (...)

7.1.2. .(...)

7.2. A execução dos serviços será iniciada ................................. (indicar a data ou evento para o início
dos serviços), cujas etapas observarão o seguinte cronograma:

7.2.1. .......... (início e conclusão)

7.2.2. .......... (início e conclusão)

7.2.3. ..........

Nota explicativa: A descri�o das tarefas b�sicas depende das atribuiões específicas do servio contratado e
da realidade de cada Secretaria. A IN n°01/2018-SEPLAG � Anexo IV discrimina uma série de pontos a serem
analisados pela unidade requisitante, e depois materializados nesse tópico do TR. Seguem alguns dos principais
aspectos pontuados pela IN 01/2018-SEPLAG

" 2.5. Modelo de execu�o do objeto:

a) Descrever a dinâmica do contrato, devendo constar, sempre que possível:

a.1. a defini�o de prazo para início da execu�o do objeto a partir da assinatura do contrato, do aceite....

(a.1.1. atentar que o prazo mínimo previsto para início da presta�o de servios dever� ser o suficiente para
possibilitar a prepara�o do prestador para o fiel cumprimento do contrato.)

a.2. a descri�o detalhada dos métodos ou rotinas de execu�o do trabalho e das etapas a serem executadas;

a.3. a localidade, o hor�rio de funcionamento, dentre outros;

a.4. a defini�o das rotinas da execu�o, a frequ�ncia e a periodicidade dos servios, quando couber;

a.5. os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, quando for o caso;

a.6. os deveres e disciplina exigidos;
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a.7. o cronograma de realiza�o dos servios, incluídas todas as tarefas significativas e seus respectivos prazos;

a.8. demais especificaões que se fizerem necess�rias para a execu�o dos servios.

b) Definir o método para quantificar os volumes de servios a demandar ao longo do contrato, se for o caso,
devidamente justificado”.

c) Definir os mecanismos para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja
previsibilidade n�o se mostra possível antes da contrata�o, se for o caso;

d) Definir o modelo de Ordem de Servio que ser� utilizado nas etapas de solicita�o, acompanhamento,
avalia�o e atesta�o dos servios, sempre que a presta�o do servio seja realizada por meio de tarefas
específicas ou em etapas e haja necessidade de autoriza�o expressa prevista em contrato, conforme modelo
previsto no Anexo IV-A, devendo conter, no mínimo: (...)

e) Na contrata�o de servios de natureza intelectual ou outro servio que a unidade requisitante identifique a
necessidade, dever� ser estabelecida como obriga�o da contratada realizar a transi�o contratual com
transfer�ncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informaões, podendo exigir,
inclusive, a capacita�o dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuar� a execu�o dos
servios

f) Definir com base nas informaões dos Estudos Preliminares:

f.1. se haver� ou n�o possibilidade de subcontrata�o de parte do objeto, e, em caso afirmativo, identificar a
parte que pode ser subcontratada;

f.2. se haver� ou n�o obriga�o de subcontrata�o de parte do objeto de ME ou EPP;

f.3. se haver� ou n�o possibilidade de as empresas concorrerem em consórcio.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Nota Explicativa: Nota explicativa: O presente tópico deve guardar absoluta harmonia com a disciplina de
recebimento e pagamento, detalhando aspectos que ali est�o somente mencionados. Para sua elabora�o,
a unidade requisitante deve observar o disposto no Decreto Municipal n°14.405/2018 e a disposi�o 2.6 do
Anexo IV da IN 01/2018 � SEPLAG, que prev�, entre outros pontos, o seguinte:

a) definir os atores que participar�o da gest�o do contrato;

b) Definir os mecanismos de comunica�o a serem estabelecidos entre a unidade requisitante e a
prestadora de servios;

c) Atentar que, no caso de servios que devam ser implementados por etapas ou no caso de servio
prestado com regime de m�o de obra exclusiva, os quais necessitem de aloca�o gradativa de pessoal, os
pagamentos � contratada devem ser realizados em conformidade com esses critérios;

d) Definir a forma de aferi�o/medi�o do servio para efeito de pagamento com base no resultado,
conforme as seguintes diretrizes, no que couber: (...)

e)Definir os demais mecanismos de controle que ser�o utilizados para fiscalizar a presta�o dos servios,
adequados � natureza dos servios, quando couber;

f) Definir o método de avalia�o da conformidade dos produtos e dos servios entregues com rela�o �s
especificaões técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório;

g) Definir o método de avalia�o da conformidade dos produtos e dos servios entregues com rela�o aos
termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo;
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h) Definir o procedimento de verifica�o do cumprimento da obriga�o da contratada de manter todas as
condiões nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execu�o;

i) Definir uma lista de verifica�o para os aceites provisório e definitivo, a serem usadas durante a
fiscaliza�o do contrato, se for o caso;

j) Definir as sanões, glosas e condiões para rescis�o contratual, devidamente justificadas e os respectivos
procedimentos para aplica�o, utilizando como referencial os modelos de minutas padronizados de atos
convocatórios e contratos, bem como �s seguintes diretrizes: (...)

k Definir as garantias de execu�o contratual, quando necess�rio. Note-se, portanto, que é um rol bastante
extenso de aspectos a serem observados e discriminados nesse tópico, que, aliado ao antecedente, ir�
retratar com fidedignidade o funcionamento do contrato, devendo avaliar a inclus�o de exig�ncias de que
a garantia possua previs�o de cobertura para o pagamento de encargos trabalhistas e previdenci�rios n�o
quitados pela contratada.

Por fim, a unidade requisitante deve definir, quando cabível, de acordo com cada servio, a produtividade
de refer�ncia, ou seja, aquela considerada aceit�vel para a execu�o do servio, sendo expressa pelo
quantitativo físico do servio na unidade de medida adotada. A IN n°01/2018-SEPLAG estabelece que
Anexo IV, item 2.6, alínea “d” a forma de aferi�o/medi�o do servio para efeito de pagamento com base
no resultado.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituição quando necessário:

9.1.1. ......

9.1.2. .....

9.1.3. ......

Nota explicativa: Este item só deverá constar no Projeto Básico caso os serviços englobem também a
disponibilização de material de consumo e de uso duradouro em favor da Administração, devendo, nesse caso,
ser fixada a previsão da estimativa de consumo e de padrões mínimos de qualidade.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Nota explicativa: As obrigações que seguem, tanto da contratante como da contratada, são meramente
ilustrativas. O órgão licitante deverá adaptá-las ou suprimi-las, em conformidade com as peculiaridades do
serviço de engenharia de que necessita.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
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10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto;
10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento
do serviço e notificações expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

10.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao
Cartório de Registro de Imóveis;

10.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em
vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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Nota Explicativa: Este modelo de Projeto Básico contém obrigações gerais que podem ser aplicadas aos mais
diversos tipos de serviços não comuns de engenharia e obras. Entretanto, compete ao órgão verificar as
peculiaridades do que demanda ser contratado a fim de definir quais obrigações serão aplicáveis, incluindo,
modificando ou excluindo itens a depender das especificidades do empreendimento, justificando ao órgão de
Consultoria as alterações efetivadas.

11.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Nota Explicativa: Nas contratações, cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do contrato reveste-
se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é impróprio determinar
prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para o fim de fixar
prazo para as correções.

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante;

11.6. entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2)
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4)
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
à execução do empreendimento.
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11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no
prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Contratante;

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.23. Assegurar à CONTRATANTE:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitações;

11.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
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do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

11.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

Nota explicativa: Na contratação de serviços de natureza intelectual ou outro serviço que o órgão identifique
a necessidade, deverá ser estabelecida como obrigação da contratada realizar a transição contratual com
transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir,
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos
serviços.

11.25.Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

11.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão
no órgão para a execução do serviço;

11.28.Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

Nota explicativa: O atestado de antecedentes criminais somente poderá ser solicitado quando for
imprescindível à segurança de pessoas, bens, informações ou instalações, de forma motivada.

11.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

11.30.Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de
comunicação.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.
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11.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

11.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado
ao órgão competente, conforme o caso;

11.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.37.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos
classe A de reservação de material para usos futuros;

11.37.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

11.37.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;

11.37.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas.

11.37.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

11.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
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contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

11.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

11.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via pública junto à obra.

11.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Básico e demais documentos anexos;

11.41. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.42. No caso de execução de obra:

11.42.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região
Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza
similar da região mais próxima;

11.42.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao
exercício da atividade;

11.42.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execução do contrato;

11.42.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;



21 de dezembro de 2019   -   Página 524 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

________________________________________________________________________________________________________
Modelo de Projeto Básico – TP E CONCORRÊNCIA - Obra e Serviço de Engenharia (não comum)
Elaboração: Dezembro/2019

23

11.42.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

11.42.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e
não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

11.42.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.42.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa
RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.43. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto
garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos
trabalhos:

11.43.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas
mútuas interferências entre os diversos projetos;

Nota Explicativa: Caso a Administração tenha optado por atribuir à contratada a obrigação de elaboração do
projeto executivo, os dois subitens acima deverão ser incluídos.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na
licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato.

Nota Explicativa: As alterações no projeto ou nas especificações do serviço, em razão do que dispõe o art. 65,
inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
repercutem na necessidade de prolação de termo aditivo.

Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos a pequenas
variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por
"preço certo e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido
no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/199.;

Excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também
para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no
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orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da
avença, situação em que se tomarão os seguintes cuidados:

c.1) observar se a alteração contratual decorrente não supera os 10% estabelecido, cumulativamente com o
respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, estes últimos, relativos a todos
acréscimos e supressões contratuais;

c.2) examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redução
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do
contrato, em prol do que estabelece o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

c.3) avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada por
distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;

c.4) verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do preço
de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo mediante termo
aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, “caput”, c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f", art. 15, § 6º; e art.
43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993;

c.5) verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo
firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que
seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da
exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido pela própria
Administração -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da
vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público primário;
(Acórdão nº 1977/2013 – Plenário)

11.45. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura
do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes
os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das áreas que executarão os serviços contratados.

11.46. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da
subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada.

11.48. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratação.

Nota Explicativa: As obrigações constantes nos três subitens acima devem ser mantidas no contrato quando a
autoridade houver exigido, no instrumento convocatório, a subcontratação de micro ou pequenas empresas
para a prestação de serviços.
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Nota explicativa: As cláusulas acima são as mínimas necessárias. Pode ser necessário que se arrolem outras
obrigações conforme as necessidades peculiares do órgão a ser atendido e as especificações do serviço a ser
executado.

Portanto, dependendo do objeto da licitação e das peculiaridades da contratação, as cláusulas de obrigações
da Contratada sofrerão as devidas alterações.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

Nota Explicativa: Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, desde que prevista no instrumento
convocatório, possibilita que terceiro, que não participou do certame licitatório, realize parte do objeto.

À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a subcontratação. Esta, mais do
que possível, é desejável, na medida em que o Projeto Básico demonstrou-lhe a necessidade, de acordo com a
complexidade do objeto, cuja execução carece de especialização encontrável na subcontratada. Por isto que a
Administração autorizará e dimensionará a subcontratação mediante ato motivado, a comprovar que atende
às recomendações do Projeto Básico e convém à consecução das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe
ao Projeto Básico estabelecer com detalhamento seus limites e condições.

Quando a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a subcontratação
for admitida, é imprescindível que se exija o cumprimento dos mesmos requisitos por parte da subcontratada.
A redação que segue é meramente ilustrativa e contempla a vedação à subcontratação, assim como a
subcontratação parcial do objeto.

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Ou

12.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de ......%(..... por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condições:

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

12.1.2. ...

12.1.3. ....

Nota explicativa: A subcontratação parcial é permitida e deverá ser analisada pela Administração com base
nas informações dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida, o edital deve estabelecer
com detalhamento seus limites e condições, inclusive especificando quais parcelas do objeto poderão ser
subcontratadas. A prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva deve ser considerada como a
parcela principal da obrigação e não pode ser subcontratada. É importante verificar que são vedadas (i) a
exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas
específicas; (ii) a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento
convocatório; (iii) a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando
da licitação; e (iv) a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais
sócios em comum com a empresa contratante.

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
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Nota Explicativa: Além de permitir a Subcontratação em geral, a Administração poderá, também, estabelecer
exigência de subcontratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no percentual indicado pela
licitante vencedora em sua proposta, desde que em conformidade com os percentuais mínimo e máximo
previstos no instrumento convocatório.

Saliente-se que é possível que, em um mesmo contrato, haja a presença de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte compulsoriamente subcontratadas e outras empresas (ME/EPP ou não) subcontratadas pela
empresa vencedora do certame, por seu interesse, com base apenas na permissão geral de subcontratação
parcial do objeto. Não existe obrigatoriedade de que a totalidade da parcela passível de subcontratação em
uma determinada licitação esteja enquadrada na subcontratação obrigatória do Decreto supracitado. Da
mesma forma, é possível que o Edital preveja que todo o percentual passível de subcontratação deve ser
preenchido por ME/EPP, de modo que nada impede que a Administração opte por permitir apenas a
subcontratação convencional ou a acumulação entre a convencional e a obrigatória para ME/EPP ou ainda que
se estabeleça que todo o percentual previsto para a subcontratação seja preenchido por ME/EPP.

De qualquer modo, entendendo a Administração ser o caso de aplicar a exigência de subcontratação de
ME/EPP, deve haver, em adição aos subitens acima que tratam da possibilidade geral de subcontratação, a
inclusão dos dispositivos abaixo.

12.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no
percentuais mínimo de ...... e máximo de ..... , atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no §
1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de
trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição,
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

12.4.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

12.4.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
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13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Nota Explicativa: Deve amoldar-se às peculiaridades da obra. Os itens a seguir apresentados são ilustrativos,
devendo ser observado o Decreto Municipal n°14.405/2018.

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto
Municipal n°14.405/2018.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Básico.

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão
do Contrato.

14.9. No caso de serviços de engenharia, a fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a
execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto
no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que
a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

14.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.

Nota Explicativa: O subitem 14.9 não se aplica para obras.

A execução dos contratos deve ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que permitam a
mensuração de resultados e adequação do objeto prestado. Estes instrumentos de controle, o Instrumento de
Medição de Resultado (IMR) ou instrumento equivalente, foram idealizados, inicialmente, para contratos de
prestação de serviços como mecanismo de monitoramento e mensuração da qualidade e pontualidade na
prestação dos serviços e, consequentemente, como forma de adequar os valores devidos como pagamento aos
índices de qualidade verificados. Contudo, para correta aplicação da regra insculpida acima, é necessário que o
órgão estabeleça quais são os critérios de avaliação e os devidos parâmetros, de forma a se obter uma
fórmula que permita quantificar o grau de satisfação na execução do objeto contratado, e, consequentemente,
o montante devido em pagamento. Sem o devido estabelecimento dos critérios e parâmetros de avaliação dos
itens previstos no artigo, a cláusula torna-se inexequível, absolutamente destituída de efeitos.
Consequentemente, para que seja possível efetuar a glosa, é necessário definir, objetivamente, quais os
parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão dos níveis esperados de qualidade
da prestação do serviço.

14.10. Durante a execução do objeto, o fiscal do contrato deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação
à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.

14.15. O fiscal do contrato poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização administrativa:

14.17.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
alocados na execução da obra, em especial, quanto:
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14.17.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;

14.17.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.17.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;

14.17.1.4. aos depósitos do FGTS; e

14.17.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

14.17.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá
que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo
empregado;

14.17.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade
no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

14.18. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. .....;

14.18.2. .....;

14.18.3. (etc.)

Nota explicativa: Caso as especificidades do serviço demandem uma rotina de fiscalização própria, o órgão
deve descrevê-la neste item.

14.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
Nota explicativa: Estes itens devem ser adaptados de acordo com o cronograma físico-financeiro do órgão ou
entidade licitante, apresentando-se, a redação que segue, de forma meramente exemplificativa.

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados
no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
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Nota explicativa: Cabe à área demandante estabelecer, de acordo com as características e a complexidade do
objeto a ser contratado, quais tipos de fiscais e quais procedimentos de fiscalização e gestão contratual serão
utilizados em cada caso.

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição
de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.

15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva
dos serviços executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último.

15.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do
prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
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15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

Nota Explicativa: A emissão da Nota Fiscal só se dará após o recebimento do serviço. Essa nova sistemática
mostra-se mais adequada à dinâmica administrativa e tributária, porque a emissão da Nota no início do
procedimento de pagamento gerava uma série de inconvenientes. Primeiramente porque 48 horas após sua
emissão, a Nota já não poderia ser alterada, por conta da legislação tributária, e então somente cancelada,
caso houvesse erros. Além disso, a emissão da nota gerava a obrigação de pagamento dos tributos relativos ao
INSS, até o 20º dia do mês subsequente, conforme art. 129 da IN 971/2009, da SRFB.

Assim, a emissão da Nota somente após todas as verificações e acertamento do valor devido facilita o
pagamento dentro do prazo máximo de 30 dias, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993,
e possibilita que a retenção tributária seja realizada no tempo adequado para o efetivo recolhimento.

Como, entretanto, o prazo para recebimento definitivo no âmbito da Lei de Licitações é de até 90 dias, a
utilização desse prazo pela Administração inviabilizaria a execução contratual, pois a contratada só receberia
mais de 150 dias após o adimplemento de parcelas significativas do serviço.

Por essa razão, a Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Advocacia
Geral da União sugere os prazos de quinze dias para recebimento provisório e de dez dias para recebimento
definitivo para esses serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva,
facultando-se ao órgão dispor de forma diferente.

Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666,
de 1993. Esse prazo se inicia com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e inclui o prazo para o setor
competente verificar se a Nota Fiscal ou Fatura expressa os elementos necessários e essenciais do documento e
demais trâmites burocráticos para pagamento. Ou seja, é o prazo desde a apresentação da Nota Fiscal até o
envio da ordem bancária.

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato.

15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

Nota Explicativa: Nas contratações de serviços, cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do
contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é
impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato avaliar o caso
concreto, para o fim de fixar prazo para as correções.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de ..... (....) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
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até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Nota Explicativa: Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40,
XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Projeto Básico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissão;

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

16.4.4. o período de prestação dos serviços;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. não produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Nota Explicativa: Para que seja possível efetuar a glosa, é necessário definir, objetivamente, no IMR ou
instrumento equivalente, quais os parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão
dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço. Ressaltando, novamente que o IMR não se aplica a
obras

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao CAFILC para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
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âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas.

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
quando couber.

Nota Explicativa: Atentar que a natureza do contrato e o objeto da contratação que irão determinar a
retenção tributária eventualmente cabível, bem como a possibilidade de a empresa se beneficiar da condição
de optante do Simples Nacional, dentre outras questões de caráter tributário.

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.

Nota Explicativa: Verificar se a LDO vigente mantém essa previsão. Além disso, a Administração deve verificar
por outros meios, a eventual existência de vínculos dessa natureza.

16.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento
das obrigações trabalhistas, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

16.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato.

16.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em
relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do
contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

17. REAJUSTE

Nota Explicativa: Recomenda-se a previsão de critério de reajuste de preços inclusive em contratos com prazo
de vigência inicial inferior a doze meses, como forma de contingência para o caso de, excepcionalmente,
decorrer, ao longo da vigência do instrumento, o interregno de um ano contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta na respectiva licitação. Entretanto, o estabelecimento dos critérios de reajuste dos
preços, tanto no edital quanto no instrumento contratual, não constitui discricionariedade conferida ao gestor,
mas sim verdadeira imposição, ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/93. Assim, a
sua ausência constitui irregularidade.

17.1.Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice XXXX
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nota explicativa: A Administração deverá atentar para que o índice utilizado seja o indicador mais próximo da
efetiva variação dos preços dos bens a serem fornecidos, “...o qual deverá ser preferencialmente um índice
setorial ou específico, e, apenas na ausência de tal índice, um índice geral, o qual deverá ser o mais
conservador possível de forma a não onerar injustificadamente a administração. A Administração poderá,
ainda, utilizar índices diferenciados, de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto
contratual.

Considerando-se que se trata de serviço de engenharia ou obras, a Administração deve avaliar a pertinência de
eleger o Índice Nacional da Construção Civil – INCC.

17.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

17.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

17.4.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.

17.6.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7.O reajuste será realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO
18.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

18.1.1 ...

Nota explicativa: Fica a critério da Administração exigir, ou não, a garantia. Exigindo, deve utilizar os subitens
abaixo. Não exigindo, deve utilizar o subitem acima, bem como justificar as razões para essa decisão,
considerando os estudos preliminares e a análise de riscos feita para a contratação.

OU
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18.1O Adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.

18.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de
90 dias após o término da vigência contratual.

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.

18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.



21 de dezembro de 2019   -   Página 537 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

________________________________________________________________________________________________________
Modelo de Projeto Básico – TP E CONCORRÊNCIA - Obra e Serviço de Engenharia (não comum)
Elaboração: Dezembro/2019

36

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (......) dias úteis, contados
da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

Nota explicativa: Caso haja necessidade de acionamento da garantia, recomenda-se promover a notificação da
contratada e da seguradora ou da entidade bancária dentro do prazo de vigência da garantia, sem prejuízo da
cobrança dentro do prazo prescricional.

18.12 Será considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos
termos da comunicação.

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA
as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
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poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a critério da autoridade.

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

19.2.2.6. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
2 (dois) anos;

192.2.7. Sanção de impedimento de licitar e contratar com o órgãos e entidades do Município
pelo prazo de até 5(cinco) anos.

19.2.1.7.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência

19.2.2.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.3 As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato



21 de dezembro de 2019   -   Página 539 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

________________________________________________________________________________________________________
Modelo de Projeto Básico – TP E CONCORRÊNCIA - Obra e Serviço de Engenharia (não comum)
Elaboração: Dezembro/2019

38

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade

de atendimento;
04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar
do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço,
por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato; 01

Nota explicativa: A autoridade poderá incluir na tabela de infrações outras condutas que entender necessárias,
pertinentes ao serviço prestado, ou retirar as que entender serem inadequadas ao objeto contratual em
questão.

19.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

19.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
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19.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.

19.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

19.7.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

19.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.9 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

19.20 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Nota explicativa: O Projeto B�sico deve conter os critérios de sele�o do fornecedor, os quais devem estar
previstos no edital, pois esse instrumento disciplina justamente a escolha da melhor proposta.

21.2 Os critérios de qualifica�o econômica a serem atendidos pelo fornecedor além dos estabelecidos no edital
ser�o:

21.2.1

Nota explicativa: Cabe destacar que dever� ser procedida a an�lise para identificar os critérios de
qualificação econômico-financeiras a serem exigidos, considerando a prestação dos serviços e os riscos da
contratação.

Dessa forma, a unidade requisitante dever� definir no Projeto B�sico os critérios de qualifica�o
econômico-financeira que constar�o no Edital, com justificativa (Termo de Justificativa Técnica Relevante) e
auxílio da �rea cont�bil.

20.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.3.1 (...)

Nota explicativa: Cabe destacar que dever� ser procedida a an�lise para identificar os critérios de
qualificação técnica operacional e profissional a serem exigidos, considerando a prestação dos serviços e
os riscos da contratação.

Dessa forma, a unidade requisitante dever� definir no Projeto B�sico os critérios que constar�o no Edital,
com a devida justificativa anexada do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes.

Nota Explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas
poderão prejudicar a competitividade da licitação e ofender a o disposto no art. 37, XXI da Constituição
Federal, o qual preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de
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qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É
fundamental que a Administração examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação
demanda a exigência de todos os requisitos de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em
consideração o vulto, a complexidade do objeto, a essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua
paralização em função da eventual incapacidade econômica da contratada em suportar vicissitudes
contratuais, excluindo-se o que entender excessivo. Em licitação dividida em itens, as exigências de
habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula 247 do TCU), sendo possível, em um mesmo
Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos somente para alguns itens. Para se fazer isso,
basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente, tal como “(exigência relativa somente aos
itens ...., ...., .....)”.Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts.
28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em
dispositivo editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Reitera-se o quanto já dito em
relação às exigências restringirem-se a alguns itens específicos do edital, e devem ser justificadas no
processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento de
parâmetros mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.) assim como é importante salientar a
impossibilidade de se fixar parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode ser
exigido quantitativo superior a 50% do item licitado. (Acórdão 361/2017- TCU Plenário)

Nota Explicativa: O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução do
objeto licitado para, então, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no CREA, no
CAU ou em ambos, no caso de equipe multidisciplinar.

Nota Explicativa: As atividades especificadas deverão ser pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II, Lei n. 8.666/93). Deve a Administração limitar a
exigência de comprovação de capacidade técnico operacional às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação. Para tanto, seria importante primeiramente analisar os custos do
serviço e identificar os serviços de maior relevo, em relação aos quais a comprovação da capacidade
operacional é fundamental. É essencial que a equipe técnica participe da elaboração da minuta de edital e
que haja compatibilidade com o Projeto Básico.

Súmula TCU n° 263: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado,
é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade
do objeto a ser executado”

No que se refere à fixação de quantidades mínimas relativas às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, deve verificar a razoabilidade na exigência, em patamar que não
restrinja a competição: “Embora seja possível a fixação de quantidades mínimas, relativas às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, essa exigência deve ser razoável, num
patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condições técnicas para executar o objeto
licitado, mas que não restrinja a competitividade. Deve ser efetuada comparação pela unidade técnica
que demonstre claramente que as quantidades mínimas exigidas não são excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possíveis interessados em participar do certame licitatório.

Nota Explicativa: O Atestado de Responsabilidade Técnica e o Registro de Responsabilidade Técnica
exigidos limitar-se-ão às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (artigo 30, §1º, inc. I, Lei 8.666, 1993). Assim,
conforme o objeto licitatório, a exigência deve referir-se à área ou áreas de engenharia/arquitetura de
maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia bastar o ART/RRT em relação ao engenheiro
civil/arquiteto, em outras pode ser necessário em relação a este e o engenheiro mecânico, ou elétrico,
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geólogo, urbanista. É essencial que a equipe técnica participe da elaboração da minuta de edital e que
haja compatibilidade com o Projeto Básico.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme
Acórdãos TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

20.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.4.1 Valor Global: R$xxx,000 (indicar por extenso)

20.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

20.4.3 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o
preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de
referência discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

Nota explicativa: A IN n°01/2018-SEPLAG, determina em seu artigo 30, IX, que o Projeto Básico contenha os
critérios de seleção do fornecedor. A disposição 2.8 do Anexo IV da mesma IN, por sua vez, estabelece as
seguintes diretrizes para atendimento de tal comando na IN 01:

a) Definir os critérios de habilitação indicados para a contratação, atentando para:

a.1. analisar e identificar os critérios de qualificação econômico-financeiras a serem exigidos, considerando a
prestação dos serviços e os riscos da contratação;

a.2. analisar e identificar os critérios de qualificação técnica a serem exigidos, considerando a prestação dos
serviços e os riscos da contratação;

b) Definir os critérios técnicos obrigatórios indicados para a contratação que deverão se basear nos requisitos
técnicos especificados na seção “Requisitos da contratação”;

c) No caso de licitações técnica e preço ou melhor técnica, definir os critérios técnicos pontuáveis, indicados
para a contratação, que deverão se basear nos requisitos técnicos especificados na seção “Requisitos da
contratação”;

d) Definir os critérios de aceitabilidade de preços, com fixação de preços máximos aceitáveis, tanto globais
quanto unitários;

e) Definir os critérios de julgamento das propostas, incluindo:

e.1. os critérios de preferência e desempate aplicáveis;

e.2. margem de preferência, se aplicável.
21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
21.1.O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.
21.2. Tal valor foi obtido a partir de ....

Nota explicativa: Descrever pormenorizamente a metodologia adotada para obtenção do preço estimado da
contratação.



21 de dezembro de 2019   -   Página 543 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

________________________________________________________________________________________________________
Modelo de Projeto Básico – TP E CONCORRÊNCIA - Obra e Serviço de Engenharia (não comum)
Elaboração: Dezembro/2019

42

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

22.1. (Indicar a dotação orçamentária da contratação)

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Nota Explicativa: Deverão ser relacionados todos os documentos técnicos produzidos por profissionais
habilitados para a exata definição do objeto e estimativa de seu custo. Considerando que, por vezes, a
Administração necessita contratar a elaboração de projetos para obras e serviços de engenharia, por não
possuir em seus quadros profissionais com habilitação específica, recomenda-se que os eventuais contratados
venham a ser devidamente informados sobre os modelos de edital e anexos disponibilizados pela Procuradoria
Geral do Município, de modo que, na elaboração dos documentos técnicos de sua competência, mantenham
uma compatibilidade de redação e adequado nível de detalhamento em pontos entendidos como relevantes
diante da legislação aplicável e orientações jurisprudenciais

 Anexo I – Justificativa para o não parcelamento do objeto

 Anexo II - Justificativa para o Regime de Execução Aplicável

 Anexo III - Justificativa da Possibilidade de Elaboração do Projeto Executivo pela Contratada

 Anexo IV - Justificativa acerca das exigência de Qualificação Técnica Profissional e/ou Operacional

 Anexo V - Justificativa da possibilidade da Subcontratação parcial e seus limites

Nota Explicativa: Recomenda-se que os anexos acima sejam elaborados pelo responsável técnico pelo Projeto
Básico, em que venham a ser especificados pontos fundamentais para a elaboração da minuta de Edital, bem
como as respectivas justificativas técnicas, de forma a facilitar a atuação da equipe administrativa do órgão, a
plena harmonia de redação entre os instrumentos reguladores do certame e até mesmo a compreensão, pelos
licitantes e órgãos de controle, acerca de decisões técnicas adotadas para o adequada satisfação do interesse
público.

 Anexo VI - Justificativa acerca da exigência de Qualificação Econômico-financeira

 Anexo VII - Justificativa para a participação ou não de cooperativas ou admissão ou não de
consórcios

 Anexo VIII– Caderno de encargos e Especificações Técnicas;

 Anexo IX – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços;

 Anexo X – Planilha Estimativa de Composição de BDI;

Nota Explicativa: Recomenda-se que as planilhas de estimativa de custo e de BDI estimado contenham
também a exposição da metodologia empregada para sua elaboração, de modo a demonstrar o atendimento
às normas aplicáveis para orçamentação de obras e serviços de engenharia

 Anexo XI – Cronograma físico-financeiro;

 Anexo XII – Projeto Executivo (se for o caso);

 Anexo XIII - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade
das peças técnicas produzidas por profissional habilitado.

Município de ......., ..... de ....... de .........
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__________________________________
Identificação e assinatura do responsável

Nota explicativa: O Projeto Básico deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou outra
autoridade competente, por meio de despacho motivado, indicando os elementos técnicos fundamentais que o
apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro
de desembolso, se for o caso.
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MODALIDADE PREGÃO
LISTA DE VERIFICAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS NÃO COMUNS DE ENGENHARIA

São os atos administrativos e documentos previstos na Lei nº 10.520/02, conjugados com as regras da
Lei nº 8.666/93, de aplicação subsidiária, a instruir a fase interna do procedimento licitatório na
modalidade Tomada de Preço/Concorrência e que devem ser verificados pelo Departamento de
Compras Gestão de Compras e Licitação/Divisão de Compras antes do encaminhamento do processo
para parecer jurídico inicial (art. 38 da Lei n°8.666/1993):

Processo nº: _______________________________________________

Tomada de Preços/Concorrência nº________________________________________

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS SIM / NÃO FOLHA OBS.
1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado,

protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93)?
2. Existe estudo técnico preliminar para subsidiar a elaboração do

projeto básico (art. 6.º, IX, Lei 8.666/93 e INn°01/2018-SEPLAG)?
3. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou
setor competente?

4. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das
respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº
8.666/93), quando for o caso?
5. Consta a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa
prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art.
16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do
art. 16?
6. Consta a justificativa da necessidade da contratação?

7. Foi elaborado projeto básico (arts. 6º, IX e 7º, §2º, I, da Lei nº
8.666/93).
8. Consta justificativa para o parcelamento ou não da solução, quando
necessária a individualização do objeto? (Súmula n°247-TCU)

9. Consta justificativa para regime de execução contratual da
empreitada?

10. Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
licitação (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/1993)?

11. Foi utilizada a minuta do Projeto Básico padronizado pela
Procuradoria Geral do Município?
12. Consta a aprovação motivada do Projeto Básico pela autoridade
competente?
13. Foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6°, X da Lei
n°8.666/1993?
14. Consta a justificativa para a possibilidade de elaboração do projeto
executivo pela contratada, se for o caso?

15. Existe orçamento detalhado em planilhas que expressem a

composição de todos os custos unitários do objeto, fixados por órgão

oficial competente ou preços correntes no mercado (arts. 7º, § 2º, II, e
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43, IV da Lei nº 8.666/93)?

16. Consta documentos referentes à responsabilidade técnica
(ART/RRT referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por
profissional habilitado?
17. Consta o Cronograma Físico -Financeiro?

18. Consta a planilha de BDI estimado?

19. Consta a justificativa para a qualificação técnica?

20. Consta a justificativa para a qualificação econômico-financeira?

21. Consta justificativa para a participação ou não de cooperativas,
admissão ou não de consórcios, se for o caso?

22. Há justificativa para a subcontratação parcial do objeto?

23. Consta a designação da comissão de licitação?

24. Consta a(s) designação(ões) do(s) fiscal(s) e do gestor do contrato?

25. Foi utilizado o modelo de edital padronizado disponibilizado pela
Procuradoria Geral do Município?

26. Eventuais alterações do Edital padronizado foram destacadas no
texto, e se necessário, explicadas?

Notas explicativas:

I. Esse documento tem a sua utilização restrita à celebração de contrato de obra/serviços não comuns
de engenharia.

II. II. O atendimento da lista de verificação não excluirá a possibilidade de que, eventualmente, sejam
anexadas outras informações ou documentos, quando necessário.

Cascavel, ______/________/_______

_______________________________________ _____________________________________
Nome e assinatura do servidor responsável Nome e assinatura do chefe do

pela conferência Setor Competente
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados pelo
órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e
conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da
licitação, para que não conflitem.

Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá
excluir a referida nota.

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas
com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:

- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em verde. Se for
permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE TOMADA DE PREÇOS
TIPO MENOR PREÇO

OBRA DE ENGENHARIA/SERVIÇO NÃO COMUM
HABILITAÇÃO COMPLETA

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

EDITAL Nº ....../20...

(Processo Administrativo n°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor
preço (global ou por item ou por grupo), sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por
(preço unitário/global/integral), nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de
novembro de 2017, da Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG e demais leis e regulamentos aplicáveis e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

TOMADA DE PREÇOS: Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação.

A escolha da modalidade licitatória é feita em razão do valor estimado para o empreendimento: convite: R$
330.000,00; tomada de preços: até R$ 3.300.000,00; e concorrência: acima de R$ 3.300.000,00.

Para fins de escolha das modalidades licitatórias convencionais (concorrência, tomada de preços e convite),
bem como de enquadramento das contratações previstas no art. 24, I e II, da lei nº 8.666/1993, a definição do
valor da contratação levará em conta o período de vigência contratual e as possíveis prorrogações.

Nas licitações exclusivas para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, o valor
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) refere-se ao período de um ano, observada a respectiva proporcionalidade
em casos de períodos distintos”
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Saliente-se que, de acordo o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 4935/2012 – 2ª Câmara)
“A escolha da modalidade licitatória deve basear-se no valor total da contratação, incluindo os possíveis
acréscimos, pois, conforme dispõe o caput do art. 8º da Lei 8.666/93, ‘a execução das obras e dos serviços
deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de
sua execução”. Dessa forma, o enquadramento como Concorrência, Tomada de Preços ou Convite deve
considerar não só o valor estimado inicialmente, mas também os acréscimos cabíveis na forma da lei (25 ou
50%).

Observar que, nos casos em que couber Convite, a Administração poderá utilizar a Tomada de Preços e em
qualquer caso, a Concorrência.

Nota explicativa: Sobre a diferenciação entre os diferentes regimes de execução, esclarece que:

“Empreitada

É a denominação utilizada para a execução de contrato de obra ou de serviço de engenharia. E pode ser
dividido em Empreitada por Preço Global, Empreitada Integral e Empreitada por Preço Unitário. Distingue-se
do regime de tarefa porque não há uma preponderância da utilização de mão de obra, mas a conjugação de
bens e atividades que se destinam a obtenção de uma utilidade.

Empreitada por Preço Global

É o modo de contratação do serviço ou obra de engenharia no qual a execução do contrato, ainda que
dividido em etapas, se dá com a entrega de todos os itens e características que compõem o seu objeto, que
estão incluídos detalhadamente no preço total da avença, cujo principal efeito é a transferência dos riscos do
valor total do empreendimento à empresa contratada, que é obrigada a incluir em sua proposta todos os
valores e itens necessários à execução global do ajuste. A empreitada por preço global deve ser escolhida nas
situações em que seja plenamente possível a definição precisa de todos os componentes da obra/serviço, cuja
margem de incerteza seja mínima. Caso exista falha significativa do projeto básico, a empresa licitante deverá
obrigatoriamente provocar a comissão licitatória ou o pregoeiro para que justifique, esclareça ou corrija a
falha alegada, vez que a participação na licitação pressupõe a concordância com todos os termos ali fixados, e
que o projeto básico não pode permitir grande margem de subjetividade entre os licitantes, sob pena de
violação ao princípio da isonomia. Demais disso, são passíveis de nulidade as licitações e os contratos
decorrentes de projetos com imperfeições que impeçam a perfeita caracterização da obra/serviço, nos termos
do art. 7º, §6º da Lei n. 8.666/93. Admite-se, porém, certa liberdade de apreciação para os licitantes, quanto
aos modos e técnicas que serão utilizados na execução do contrato, quando o ordenamento jurídico permite
que seus custos unitários sejam diferentes daqueles projetados pela Administração.

Empreitada Integral

A Empreitada Integral é uma forma ampliada da Empreitada por Preço Global. Nela, a Administração
pretende não apenas a entrega de um bem ou a mera execução de um serviço. Objetiva-se o recebimento de
um empreendimento funcional, ou seja, contrata-se a entrega de um bem com o valor agregado proveniente
de toda a estrutura logística/material necessária ao seu funcionamento, ainda que a execução exija a
subcontratação de empresas com diferentes especialidades. Exemplo: a entrega de um prédio hospitalar pode
ser realizada por preço global; porém, a entrega de um hospital funcional se contrata por meio da empreitada
integral.

Empreitada por preço unitário

Destina-se aos empreendimentos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por
unidades de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela
quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, é especialmente aplicável aos contratos que podem ser
divididos em unidades autônomas independentes que compõem o objeto integral pretendido pela
Administração. São exemplos: execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas;
implantação, pavimentação ou restauração de rodovias; construção de canais, barragens, adutoras,
perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e
derrocamento; reforma de edificações; e construção de poço artesiano. Não se exige o mesmo nível de
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precisão da empreitada por preço global/integral, em razão da imprecisão inerente à própria natureza do
objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos quantitativos, em razão de fatores
supervenientes ou inicialmente não totalmente conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniência de se
adotar o regime de empreitada por preço global diminui à medida que se eleva o nível de incerteza sobre o
objeto a ser contratado.

Escolha do regime aplicável

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terá impacto significativo no curso do contrato,
no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, às medições e ao regime de
pagamento, às modificações contratuais qualitativas/quantitativas, incluindo a margem de tolerância para as
alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto básico, dentre outros aspectos, é dever do gestor
escolher o regime que melhor atende ao interesse público diante das possíveis eventualidades que venham a
incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a discricionariedade na adoção de um ou outro regime é
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estará vinculada às opções decorrentes dos estudos e
levantamentos preliminares que definirão os modos possíveis de contratação do empreendimento, tendo em
vista, principalmente, os parâmetros da eficiência e economicidade.”

Sobre a matéria, importante também a leitura do Acórdão nº 1977/2013 – Plenário, do TCU, no qual consta
relevante estudo acerca da adoção de empreitada por preço global em obras públicas, com indicações acerca
do melhor regime de execução para cada espécie de obra. No mesmo julgado é também salientada a
importância da motivação da adoção do regime de execução pela área técnica responsável pelo Projeto
Básico.

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTAS:

1.1. Até às ........... horas, do dia .............., mês..................., ano ..................., no
endereço ........................................................................................ para entrega dos Envelopes n° 01, com
os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares.

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. Às ........... horas, do dia .............., mês..................., ano ..................., no setor ................ localizado
no endereço ....................................................... terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de
todas as proponentes proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 00/2019
ABERTURA: DIA __ DE ___________ DE 2019, ÀS __ HORAS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
E-MAIL:
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 00/2019
ABERTURA: DIA __ DE ___________ DE 2019, ÀS __ HORAS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
E-MAIL:

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários
finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada
com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e
conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência
mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.

3. REFERÊNCIA DE TEMPO

3.1. Para todas as referências de tempo deverá ser adotado o Horário Oficial de Brasília (DF).

3.2. Se na data prevista para a abertura do processo licitatório não houver expediente na
Prefeitura Municipal de Cascavel/PR a sessão será transferida automaticamente para o primeiro
dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao mesmo horário previsto neste edital.

4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão
estar devidamente representados por:

4.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

4.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome
da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou
estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

4.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.

Nota explicativa: O Credenciamento do representante legal pode ser exigido em qualquer modalidade
licitatória. Considera-se representante legal pessoa credenciada por documento hábil. Entende-se por
documento hábil para credenciar o representante: estatuto/contrato social, • quando o representante for sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer
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direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; • procuração ou documento equivalente,
ambos outorgados pelo licitante, dando poderes ao representante para se manifestar em nome do concedente,
em qualquer momento da licitação.”

4.3. A licitante que encaminhar representante para participar da (s) sessão (ões) pública (s) do
procedimento licitatório deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme o modelo anexo ao
Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação no início da sessão de abertura
dos envelopes n.º 1.

4.4. Será admitida a participação ativa de apenas um representante especialmente designado de cada
proponente nas reuniões desta licitação.

5. DO PROCEDIMENTO
5.1. Serão abertos os envelopes n.º 01, contendo a Documentação de Habilitação das proponentes, e

proceder-se-á a sua apreciação.
5.2. Serão consideradas inabilitadas as proponentes que não apresentarem os documentos exigidos

para habilitação.
5.3. À licitante inabilitada será devolvido o envelope contendo sua Proposta de Preços, desde que não

tenha havido recurso ou, caso haja, após sua denegação.
5.4. Serão abertos os envelopes n.º 02 das concorrentes declaradas habilitadas desde que transcorrido o

prazo recursal sem interposição de recurso, em caso de desistência expressa do direito de recurso
ou após o julgamento dos recursos interpostos.

5.5. Será verificada a conformidade de cada proposta, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.

5.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e
informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, sendo vedada a
inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente das propostas.

5.7. Uma vez iniciada a abertura das propostas não serão admitidas quaisquer retificações que possam
influir no resultado, nem admitidos à licitação proponentes retardatários.

5.8. Às proponentes é assegurado o direito de interposição de recursos, obedecendo à forma,
procedimentos e prazos estabelecidos no art. 109 da Lei 8.666/93.

5.9. Em atendimento à Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, a qual dispõe sobre a
publicidade dos atos praticados nos procedimento licitatórios, a (s) sessão (ões) pública (s) será (ão)
gravada (s) em áudio e vídeo e transmitida (s) ao vivo por meio da rede mundial de computadores
em endereço definido pelo Município.

6. OBJETO
6.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação

de ..........................................................., conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto Básico, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

6.2. A licitação será realizada em único item.

6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

6.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante
do Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
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6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
6.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no

Projeto Básico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.

6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.

O órgão não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de execução e fiscalização relativos
ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto
no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis
no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. A unidade requisitante,
no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de execução e fiscalização
relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.

Nota Explicativa: O item 6.3 trata do critério de julgamento da licitação.

No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

Nota explicativa - Subestimativas ou Superestimativas Relevantes: Nos regimes de empreitada por preço
global e empreitada integral recomenda-se haja a elaboração da matriz de riscos com a identificação dos itens
relevantes e dos correspondentes graus de riscos. Saliente-se que tal recomendação decorre do entendimento
do Tribunal de Contas da União nesse sentido (vide Acórdão TCU 1977/2013-Plenário).

A partir dessa matriz, o Projeto Básico deverá contemplar os índices de “subestimativas ou superestimativas
relevantes” a fim de garantir segurança jurídica de eventual necessidade de aditivos para correção de Projeto,
como orienta o Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 1977/2013-Plenário: “...recomendação à
jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais cláusula a estabelecer, de forma objetiva, o que será
objeto de aditamentos durante a execução da avença, bem como a definição do que venha a ser
"subestimativas ou superestimativas relevantes””.

Isso consiste em um percentual parâmetro para aferição se eventual necessidade de modificação no projeto
básico já estaria inclusa nos riscos do empreendimento (sendo remunerada no contrato pelo BDI) ou se poderia
fundamentar uma alteração do projeto e de seu valor mediante termo aditivo. No caso, apenas se a
modificação no projeto gerar uma alteração de valor superior ao percentual referencial supracitado é que
seria possível a alteração do valor por Termo Aditivo, já que somente neste caso a
subestimativa/superestimativa seria considerada "relevante" e superior aos riscos ordinários inclusos no BDI.
Tudo isso sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos necessários para que possa haver
alteração ulterior do projeto básico, nos termos do art. 65, II da Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, a área técnica deverá definir o que será considerado como mera imprecisão, a ser tolerada pelas
partes e quais os percentuais de superestimavas ou subestimavas dos itens de maior valor e relevância técnica
(avaliado de acordo com a metodologia ABC) que, por erros ou omissões, devem ensejar a elevação de termos
aditivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, por certo que se observando o limite
máximo de tolerância de erros de 10% do valor total do contrato, em prestígio ao princípio da segurança
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jurídica, como ainda do art. 6º, inciso VIII, alínea ‘a’ c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso II, alínea ‘d’, todos da Lei
8.666/93”.

6.4. O valor máximo desta licitação é de R$ 00000000 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

7. DOS MEIOS DE ACESSO AO EDITAL E AOS DEMAIS DOCUMENTOS
7.1. O texto do edital, a documentação técnica relativa ao objeto e demais documentos referentes a
esta licitação poderão ser acessados e baixados, sem ônus, no Portal do Cidadão do Município de
Cascavel (https://cascavel.atende.net) ou retirados na recepção da Divisão de Licitações mediante
fornecimento de dispositivo de armazenamento de dados pelo interessado.
7.2. Serão disponibilizados no Portal do Cidadão do Município de Cascavel (https://cascavel.atende.net)
todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes à licitação. Compete ao licitante acessar o
site para obter as informações.
7.3. Os seguintes arquivos digitais compõem a documentação técnica relativa ao objeto da licitação:

7.3.1. ....
7.3.2. ...

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

8.1.1. Gestão/Unidade:

8.1.2. Fonte:

8.1.3. Programa de Trabalho:

8.1.4. Elemento de Despesa:

8.1.5. PI:

9. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

9.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica.
Tal exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com
o objeto licitado.

O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas o
exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma
regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre prestigiar a legalidade. Não basta que a
licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em conformidade com a
lei.

9.2. Não poderão participar desta licitação:
9.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
9.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;
9.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

9.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

9.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo
de dissolução ou liquidação;
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9.2.5.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.

9.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Nota Explicativa: Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do
poder discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993,
requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo
administrativo.

Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração
deverá adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

9.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição;

9.2.8. instituições sem fins lucrativos;

9.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na
forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta
licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão
firmado entre o Poder Público e a organização social, mediante apresentação
do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

9.2.9. sociedades cooperativas;
OU

9.2.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo
de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento
ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e
desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

9.2.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas
os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 9.2.9, se não for possível a participação de cooperativas.
Caso contrário, utilizar os subitens 9.2.9 e 9.2.9.1.

O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende
contratar, especialmente quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os
serviços, para verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam passíveis de execução com
autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os
cooperados, seja entre estes e a Administração.

Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada
a participação de cooperativas no certame.

Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela
natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.

Lembramos que, caso se proíba a participação de cooperativas, as demais disposições do Edital
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devem ser adaptadas a esta nova condição.

9.3. Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.

9.4. Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder
Público em virtude de condenação por improbidade administrativa.

9.5. Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão
participar desta licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial
competente, certificando sua aptidão financeira para participar de procedimento
licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.

9.6. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável
aceitação das condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos,
e ainda na aceitação de que deverá fornecer e/ou executar o objeto de acordo com o
estabelecido neste edital.

9.7. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como
serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de
participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação
entre eles (ou lotes/grupos), indicada no subitem seguinte;

9.8 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se
recomenda que seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer
a ordem de adjudicação que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a
melhor proposta para itens que não possam ser executados pela mesma empresa (por força da
necessária segregação de funções).

9.9. Somente poderão participar desta licitação as empresas que possuírem o Certificado
de Registro Cadastral do Município de Cascavel ou de qualquer outro órgão público,
dentro do respectivo prazo de validade.

9.10. O licitante que optar por cadastrar-se no Município de Cascavel deverá fazê-lo até 03
(três) dias antes da data da abertura da licitação (o rol de documentos necessários para
cadastro está disponível no portal cascavel.atende.net, no link Cadastro de Fornecedores).

10. DA HABILITAÇÃO

Nota Explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender a o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os
requisitos de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do
objeto, a essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralização em função da eventual
incapacidade econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender
excessivo.

Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula
247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos
somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente,
tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.
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Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº
8.666, de 1993.

10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
10.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
10.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
10.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.5. Não ocorrendo inabilitação, serão consultados os sítios oficiais emissores de certidões, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica.

10.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.

10.7. Habilitação Jurídica:
10.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
10.7.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.7.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
10.7.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971.

Nota explicativa: Este item deve constar no Edital somente quando legítima a admissão de sociedades
cooperativas na licitação.

10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
10.7.8. Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital.

10.8. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
10.8.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
10.8.2. prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou
outra equivalente na forma da lei;
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10.8.3. prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
10.8.4. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

10.8.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.8.6. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante
a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS;

10.8.7. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Economia (CNPJ).

10.9. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a
licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer
da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.

Nota Explicativa: O subitem acima deverá ser incluído quando a licitação contiver a previsão de
subcontratação específica de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Insta observar que não se admite a
sub-rogação completa ou da parcela principal da contratação.

10.11. Qualificação Econômico-Financeira:

Nota Explicativa: Reitere-se o quanto já dito, de que a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por
exemplo, somente aos itens não exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser
exigida para nenhum deles, caso em que deve ser suprimida do edital.

10.11.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data fixada para recebimento e
abertura dos envelopes;

10.11.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.

Nota explicativa: A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, 11, da Lei 8.666,
de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo à comissão de licitação
realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-financeira;

Caso a certidão seja positiva de recuperação, caberá ao órgão processante da licitação diligenciar no sentido
de aferir se a empresa em recuperação já teve seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do
art. 58 da Lei 11.101, de 2005;

Se a empresa postulante à recuperação não obteve o acolhimento judicial do seu plano, não há demonstração
da sua viabilidade económica, não devendo ser habilitada no certame licitatório;

A empresa em recuperação judicial com plano de recuperação acolhido, como qualquer licitante, deve
demonstrar os demais requisitos para a habilitação econômico-financeira.
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É aplicável à empresa em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, a
possibilidade de participar em licitações públicas, nos moldes da empresa em recuperação judicial.

Nessa mesma linha, decidiu o Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 5686/2017 - Primeira Câmara, que
“a vedação da participação de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido
judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente,
em certames licitatórios, está em desacordo com o entendimento do TCU (Acórdão n. 658/2017 - Plenário) e
da AGU (Parecer n. 4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU)”.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, aderindo ao entendimento do Parecer nº
04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, proferiu recente decisão no sentido de que a exigência de apresentação
de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada, a fim de possibilitar à empresa em
recuperação judicial participar de licitações públicas, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua
capacidade econômica, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação
judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova
sistemática, tampouco foi derrogado.

3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou
restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n.
11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente
considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o
poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação.

5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social
e o estímulo à atividade econômica.

6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que
é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua
função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da
coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses
dos credores.

7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de
possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de
habilitação, a sua viabilidade econômica.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, Primeira Turma, AREsp 309867 / ES, Rel.
Min. Gurgel de Faria, DJe 08/08/2018. Julgado em 26/06/2018).

10.11.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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10.11.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;

10.11.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e
corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em
documento definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço
intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

10.11.2.3.Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
10.11.2.4. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.11.3. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital
mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a XX% (XXXX por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.

Nota explicativa: A fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até
o limite legal de 10% (dez por cento) (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios
técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que
atuam na área objeto da contratação. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto
patamar e o valor total estimado da contratação também for significativo, trará como consequência a
necessidade de comprovação de patrimônio líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação
de interessados no certame, em especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o
princípio constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação
técnica sobre o assunto.

Caso feita a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de
garantia da proposta (art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

10.12. Qualificação Técnica:

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em
dispositivo editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Reitera-se o quanto já dito em
relação às exigências restringirem-se a alguns itens específicos do edital, e devem ser justificadas no
processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento de
parâmetros mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.) assim como é importante salientar a
impossibilidade de se fixar parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode
ser exigido quantitativo superior a 50% do item licitado. (Acórdão 361/2017- TCU Plenário)
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10.12.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico, em plena validade;

Nota Explicativa: O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução do objeto
licitado para, então, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no CREA, no CAU ou em
ambos, no caso de equipe multidisciplinar.

10.12.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação,
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

10.12.2.1....

10.12.2.2....

Nota Explicativa: As atividades especificadas deverão ser pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II, Lei n. 8.666/93). Deve a Administração limitar a
exigência de comprovação de capacidade técnico operacional às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação. Para tanto, seria importante primeiramente analisar os custos do serviço e
identificar os serviços de maior relevo, em relação aos quais a comprovação da capacidade operacional é
fundamental. É essencial que a equipe técnica participe da elaboração da minuta de edital e que haja
compatibilidade com o Projeto Básico.

Súmula TCU n° 263: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é
legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do
objeto a ser executado”

No que se refere à fixação de quantidades mínimas relativas às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, deve verificar a razoabilidade na exigência, em patamar que não restrinja
a competição: “Embora seja possível a fixação de quantidades mínimas, relativas às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, essa exigência deve ser razoável, num patamar que
possa garantir que a empresa contratada tenha condições técnicas para executar o objeto licitado, mas que
não restrinja a competitividade. Deve ser efetuada comparação pela unidade técnica que demonstre
claramente que as quantidades mínimas exigidas não são excessivas, limitando desnecessariamente o universo
de possíveis interessados em participar do certame licitatório.”.

Nota Explicativa: A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade e
correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, dentre estas a
solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluída ou em
andamento), referente aos profissionais que integrarão sua equipe técnica, na qual conste a licitante como
empresa vinculada à execução do contrato.

10.12.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes
informações:

10.12.3.1....

10.12.3.2....

Nota Explicativa: O atestado de capacidade técnica, enquanto documento elaborado pelo contratante da
empresa participante do certame, deverá contar com a descrição das características técnicas das obras ou
serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato. Importante, da mesma forma, que seja
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firmado por representante legal do contratante, indique sua data de emissão, mencione o documento de
responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT), dentre outros
elementos julgados relevantes pela área técnica que dará suporte aos agentes públicos responsáveis pela
aferição da qualificação técnica de cada licitante. Tais elementos deverão constar expressamente do
instrumento convocatório, em subitem específico a ser elaborado com auxílio da área técnica.

10.12.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;

Nota Explicativa: De acordo com o TCU, a soma de quantitativos de atestados em documentos diversos a fim
de se alcançar o mínimo da regra editalícia só é admissível quando tecnicamente viável, no modo como
disciplinado pelo edital que, justificadamente, pode substituir a simples adição aritmética por outro
critério. Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviável a fixação de quantidade
mínima ou máxima de atestados, de serviços por atestados ou que vedem o somatório de atestados, bem
como as limitações de tempo, época, locais específicos ou quaisquer outras não previstas em lei, que inibam a
participação da licitação. (Acórdãos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008,
2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenário (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenário).

10.12.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão
de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

10.12.4.1. Para o (Engenheiro Civil, Elétrico, Mecânico...): serviços de: (...)

10.12.4.2. Para o (Arquiteto e Urbanista...): serviços de (...)

10.12.4.3. Para o (Geólogo, Geógrafo...): serviços de (...)

10.12.4.4. etc (...)

Nota Explicativa: O Atestado de Responsabilidade Técnica e o Registro de Responsabilidade Técnica exigidos
limitar-se-ão às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos (artigo 30, §1º, inc. I, Lei 8.666, 1993). Assim, conforme o objeto
licitatório, a exigência deve referir-se à área ou áreas de engenharia/arquitetura de maior relevo. Por exemplo,
em alguns casos, poderia bastar o ART/RRT em relação ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser
necessário em relação a este e o engenheiro mecânico, ou elétrico, geólogo, urbanista. É essencial que a
equipe técnica participe da elaboração da minuta de edital e que haja compatibilidade com o Projeto Básico.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme Acórdãos
TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

10.12.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega assinatura
do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador
de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso
de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

10.12.6. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão
ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração.
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10.12.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.

10.12.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a seguir
discriminadas:

10.12.8.1. Item 1;

10.12.8.2. Item 2;

10.12.9. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a saber:

10.12.9.1 (…)

10.12.9.2 (…)

10.12.9.3 (...)

Nota explicativa: Devem ser elencados os itens específicos reputados necessários para a execução da obra ou
serviço, como determinadas máquinas, equipamentos, profissionais com determinada qualificação técnica,
etc.

Nos termos do art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93, são vedadas as exigências de propriedade ou localização
prévia – daí o cabimento de demandar apenas o compromisso de disponibilização futura.

10.12.10. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Projeto Básico.

10.12.10.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições
locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a
contratante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação”. Lembramos que tal documento só deve ser exigido para a habilitação do licitante caso a
vistoria seja definida pelo órgão, no Projeto Básico, como obrigatória, assim como deverá ser apresentada
justificativa.

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda-se que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos
termos do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, recomenda-
se então que substitua esse trecho final da disposição, por um resumo da justificativa técnica de tal exigência
(uma vez que, na presente licitação,…), fazendo referência ao documento do processo que a contém.

Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que sejam adotadas
as providências acima (existência de justificativa técnica, cuja motivação seja mencionada de forma resumida
no edital).Nesse caso, não se deve indicar uma data e horário específico, mas sim conceder um prazo razoável
para todos os interessados.
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De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participação
no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se
ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior
isonomia entre os licitantes.

10.12.11.Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar no envelope :

10.12.11.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de
que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso
XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
10.12.11.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;
10.12.11.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;
10.12.11.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
10.12.11.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarão o contrato; e

10.12.11.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
10.12.11.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador.

Nota Explicativa: A documentação complementar mencionada acima somente deverá integrar o edital
quando permitida a participação de cooperativas.

10.13.Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1:
10.13.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo em anexo;

10.14. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

10.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.14.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.14.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

10.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
10.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará
habilitado para a fase de classificação.

11. DA PROPOSTA
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11.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1 a razão social e CNPJ da empresa licitante;

11.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto
Básico e demais documentos técnicos anexos;

11.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária anexo ao Edital;

11.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme modelo em anexo.

11.1.4.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais,
equipamentos e serviços;

11.1.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos
que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

11.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.1.4.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante
o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

11.1.5. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.5.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar
o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico,
bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

11.1.6 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária.

11.1.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

11.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI.

11.1.6.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art.
3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários
concedidos pela legislação tributária.
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11.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI,
compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme
previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

11.1.6.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art.
13, § 3º, da referida Lei Complementar;

11.1.6.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme
modelo anexo ao Edital;

Nota explicativa: O subitem acima só se aplica quando o fornecimento de materiais e equipamentos
representar percentual expressivo do custo total do serviço. Em tal situação, a recomendação é no sentido de
que se proceda ao parcelamento da contratação, com licitações distintas para a execução do serviço e para o
fornecimento dos bens.

Assim, quando o parcelamento não for técnica ou economicamente viável (mediante justificativa
documentada no processo), o órgão deve exigir que o licitante apresente um percentual de BDI específico para
os custos indiretos incidentes sobre o fornecimento de materiais e equipamentos.

A mera aquisição de tais bens por parte da empresa (para empregá-los no serviço) decerto não envolve os
mesmos custos que a execução dos serviços de engenharia em si. Nesse caso, a utilização de um único
percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra ao princípio de que a proposta
deve refletir de forma fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além de trazer evidente
desvantagem para a Administração.

Veja-se a Súmula nº 253/2010 do TCU:

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da
legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo
do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens”.

Portanto, quando verificar tal situação, o órgão deve adaptar o modelo de composição de BDI, de forma a
prever duas composições distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e equipamentos,
outra incidente sobre as demais parcelas do serviço.

11.1.6.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à
administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos
termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma.

Nota explicativa: A Administração deverá atentar para a necessidade de definição de critério objetivo para a
medição e o pagamento do item “administração local”, estipulando pagamentos proporcionais à execução
financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal
fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de
prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual .

11.1.7. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

11.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
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licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

11.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com
a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base
na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93

11.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

11.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

11.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento.

11.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

11.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

11.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.

11.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não
haja majoração do preço proposto.

11.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.

11.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

11.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos quando participarem de licitações
públicas municipais.

11.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar a condenação
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

11.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

Nota explicativa: A especificidade técnica do serviço a ser contratado parece ensejar a necessidade da
manifestação, daí a sugestão da disposição editalícia acima, que pode ser suprimida pelo órgão, se a reputar
desnecessária.

12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão
Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações
complementares, e procederá à abertura da licitação.
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12.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes
acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

12.1.1.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, conforme
modelo anexo a este edital.

12.1.1.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a
desclassificação da proposta.

12.1.1.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos
envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
12.1.1.3. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei
n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.1.1.3.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é
facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não
tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico
diferenciado.
12.1.1.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão
do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para
verificar a veracidade da declaração.

12.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório
dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

12.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas,
até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar
n° 123, de 2006;

12.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei
e a exclusão do regime de tratamento diferenciado.

Nota explicativa: Dado o alto número de fraudes na participação de ME/EPP nas licitações públicas, e
considerando a fragilidade da principal forma de comprovação de tal enquadramento (declaração unilateral
da própria empresa), convém que a Comissão de Licitação realize consultas e diligências para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o
limite de R$3.600.000,00 previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão
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pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de
que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

12.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido,
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou
proposta de preços apresentadas.

12.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 -
Documentos de Habilitação.

12.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.

12.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

12.6.A consulta será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário.

12.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

12.7.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências
previstas neste instrumento convocatório.

12.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída
a fase de habilitação.

12.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável
do recurso.

12.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

12.9.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao
ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

12.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou
só conhecidos após o julgamento.

12.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.

12.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

12.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.13. Será considerado inabilitado o licitante que:
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12.13.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo
de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

12.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

12.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser
prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.

12.15. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

12.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento será o menor preço global/menor preço por item/grupo.
13.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão,
caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.

13.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

13.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

13.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de ........(......) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de ........(.......) dias,
contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a
oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.

13.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
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13.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na
data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.

13.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas
para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na
aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.

13.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

13.9.1. produzidos no País;

13.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

13.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

13.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.

13.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo
de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.

13.12. Será desclassificada a proposta que:

13.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;

13.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;

13.12.4. Apresentar, na composição de seus preços:

13.12.1.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

13.12.1.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

13.12.1.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.

13.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o
preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de
referência discriminados nos projetos anexos a este edital.

13.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou
empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato.

13.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os
projetos anexos a este edital.
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13.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

13.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

13.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes

13.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº
8.666, de 1993.

13.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

13.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

Nota Explicativa: Súmula 262 do TCU: “O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº
8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

13.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

13.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de XX (XXXX) horas/dias úteis para comprovar a
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da
Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

Nota explicativa: Conforme entendimento do TCU, a desclassificação não deve ser automática em tal situação,
nos termos da Súmula n° 262: "o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93
conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta".

13.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.

13.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço
ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais
licitantes.

13.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.20. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente,
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes,
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que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

13.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.23. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

13.24. O resultado do certame será divulgado no ..............

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.

14.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessário à interposição de recursos.

14.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o(a) ....................... (seção de protocolo) instalada no
endereço ................................................

14.5. O recurso será dirigido à (especificar a autoridade superior), por intermédio do Presidente da
Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Projeto Básico.
Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

15.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Projeto Básico.

16. DO TERMO DE CONTRATO

Nota explicativa: De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, o termo de contrato é obrigatório nas
licitações realizadas na modalidade tomada de preços.

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado no prazo de ...... (.....) dias, a contar da data de seu recebimento.
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16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

Nota Explicativa: É importante que a Administração certifique-se de que o Termo de Contrato, devolvido
assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.

16.3. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a).............................
prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.

Nota explicativa: “A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar
o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar”.

16.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao CAFILC para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas.

16.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém
as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações
legais.

Nota explicativa: Nesse momento, deve haver a checagem da manutenção de todas as condições de
habilitação.

17. DO REAJUSTE

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no estabelecidas no
Projeto Básico, anexo a este Edital.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico,
anexo ao Edital.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na
proposta apresentada e no Projeto Básico, anexo ao Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

21.1.2. apresentar documentação falsa;

21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5. não mantiver a proposta;

21.1.6. cometer fraude fiscal;

21.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
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21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

21.3.2. Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

21.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

21.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

21.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

21.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico.

22. DA IMPUGNAÇÃO

22.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

22.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

22.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei
nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

22.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço .........................., seção .........................

Nota Explicativa: É importante preencher corretamente esses campos, especialmente o referente à petição,
de forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata. Sempre que indicar
protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da impugnação.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
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fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

23.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

23.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.

23.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

23.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.

23.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

23.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

23.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

23.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.13.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

23.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

23.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

23.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço .........., e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço eletrônico .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas
às ............ horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
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permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos os documentos de
habilitação dos licitantes, para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993).

23.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.18.1. ANEXO I – Projeto Básico;

Nota Explicativa: Devem ser relacionados enquanto anexos/apêndices ao Projeto Básico todos os
documentos técnicos elaborados por profissionais devidamente habilitados e que devem integrá-lo, como
planilhas estimativas do orçamento, de composição do BDI, cronograma físico-financeiro, plantas,
desenhos, dentre outros;

23.18.2. ANEXO II – Planilha de Custos e Formação de Preços;

23.18.3. ANEXO III – Composição do BDI;

23.18.5. ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro;

23.18.6. ANEXO V – Projeto Executivo;

23.18.6. ANEXO VI –Minuta de Termo de Contrato;

23.18.7. ANEXO VII – Declaração de Inexistência de Menores;

23.18.8. ANEXO VIII – Atestado de Vistoria ou Renúncia; (se for o caso)

23.18.9. ANEXO IX – Proposta;

23.18.10. ANEXO X - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;

23.18.11. ANEXO XI - Declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

23.18.12. ANEXO XII - Termo de Renúncia;

23.18.13. ANEXO XIII - Declaração de Atendimento à Lei Municipal n°5.387/2009;

23.18.14. ANEXO XIV - Declaração de Não Possuir em Seu Quadro Societário Servidor ou
Dirigente de órgão ou Entidade do Contratante;

23.18.16. ANEXO XV - Demonstrativo de Índices Contábeis;

23.18.17. ANEXO XVI - Declaração de Não Possuir em Seu Quadro Societário Servidor da Ativa,
empregado de Empresa Pública ou de Sociedade e Econômia Mista;

23.18 .18. ANEXO XIII – (....)

Cascavel/PR , ......... de ................................. de 20.....

Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Projeto Básico

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.
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ANEXO II – Planilha de Custos e Formação de Preços

ANEXO III – Composição do BDI

ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro

ANEXO V – Projeto Executivo

ANEXO VI

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Termo de Contrato, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de
oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de contrato poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá
excluir a referida nota.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE TERMO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO NÃO COMUM DE ENGENHARIA

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
OBRA/SERVIÇO NÃO COMUM DE ENGENHARIA
Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO, POR
INTERMÉDIO DO (A) .........................................................
E A EMPRESA .............................................................

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA a empresa ____________,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, sediada à _________, n.º
______, Bairro ________, Cidade/UF __________, CEP _________, neste ato representada pelo (a) Sr (a).
__________, de nacionalidade _________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ________, inscrito (a)
no CPF/MF sob o n.º _______, residente à ______, n.º ____, Bairro _______, Cidade/UF__________, CEP
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_______, e em observância à disposições da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações
aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços
_____nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de (.... obra de engenharia ou .... do serviço de
engenharia), que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços e seus anexos, identificado no
preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Nota explicativa: O regime de execução será aquele indicado no Projeto Básico. Orienta-se que, antes da
assinatura do contrato, o órgão verifique a adequação das planilhas apresentadas pela licitante vencedora
àquelas utilizadas como parâmetro no Projeto Básico, que deverão estar devidamente adequadas ao lance
vencedor. As planilhas utilizadas deverão conter a descrição completa de cada um dos insumos utilizados, a
indicação do código Sinapi (ressalvados apenas aqueles não contemplados no sistema), as respectivas
unidades de medida, em compatibilidade com as especificações dos serviços estabelecidas no Projeto Básico e
demais projetos anexos ao edital, de modo a reproduzir os preços unitários e global, assim como as demais
condições ofertadas na proposta vencedora. Também deverá constar a composição detalhada do BDI. O
órgão deverá atentar que a proposta da licitante vencedora deverá conter a composição dos custos unitários
dos serviços e demais insumos necessários ao perfeito dimensionamento do valor do objeto contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Nota Explicativa: Nota Explicativa: O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato.
Esse corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, enquanto
aquele é o tempo determinado para que o contratado execute o seu objeto.

Deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução, pois não se
admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim tanto para a
execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença. Diante da
proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a Administração pretenda estendê-
los, é necessário formalizar a adequação desses prazos, que, se cabível, deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada, por meio de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela autoridade
competente para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de eventual
atraso

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a
pagar.

OU

2.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, em razão de o objeto estar contemplado na
meta XXXX, do Programa XXXXX, do Plano Plurianual XXXX, conforme art. 57, I da Lei de Licitações.

Nota Explicativa: O art. 57, I, da Lei nº 8.666, de 1993, também diz que os projetos cujos produtos
estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual poderão ser prorrogados se houver
interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;”

2.2. O prazo de execução do objeto é de ________ (indicar o prazo de execução) e será iniciada
_________________ (indicar a data ou evento para o início dos serviços/obra), cujas etapas observarão o
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cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3.A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... .

Nota Explicativa. O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período inicial de vigência
estabelecido no Edital.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos serviços é
variável, cabe inserir o subitem 3.3 acima.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Funcional Programática: -----------------------
Órgão: -----------------------
Unidade: -----------------------
Ação: -----------------------
Vínculo: -----------------------
Subelemento: -----------------------

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Básico, Anexo ao Edital.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços do valor contratual (reajuste em sentido estrito) são as
estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

Ou
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7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto
Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo
do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sanções administrativas são aquelas relacionadas no Edital.

10.2. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do
Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Ou

11.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações
estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da
autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e
ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES

14.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

14.3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá
ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária.

14.4. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

Nota Explicativa: O presente tópico traz duas sistemáticas distintas de alteração contratual, de acordo com o
regime de execução: A primeira para a empreitada por preço global ou integral e a segunda para empreitada
por preço unitário.

O órgão deve escolher e aplicar uma das duas sistemáticas apenas. Lembramos que o Preâmbulo do Edital e o
Projeto Básico estabelecem o regime de execução adotado, devendo a Administração atentar para que haja
compatibilidade entre as diversas previsões.

Assim, em caso de regime de empreitada por preço global, deve-se incluir a redação dos dois subitens abaixo.
No caso de aditamento, a formação do preço nesse instrumento deverá contar com orçamento específico
detalhado em planilhas elaboradas pela Contratante, mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei
no 8.666/93.

14.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
14.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que
eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato.

Nota Explicativa: Orienta-se que:

a) as alterações no projeto ou nas especificações do serviço, em razão do que dispõe o art. 65, inciso I, alínea
“a”, da Lei nº 8.666/1993, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, repercutem na
necessidade de prolação de termo aditivo;

b) quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos a pequenas
variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por
"preço certo e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido
no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993;
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c) excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também
para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no
orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da
avença, situação em que se tomarão os seguintes cuidados:

c.1) observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido o limite risco de 10%,
cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, estes
últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;

c.2) examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redução
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do
contrato, em prol do que estabelece o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

c.3) avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada por
distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;

c.4) verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do
preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo mediante
termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, “caput”, c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f", art. 15, § 6º;
e art. 43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993;

c.5) verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo
firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que
seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da
exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido pela própria
Administração -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da
vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público primário;
(Acórdão nº 1977/2013 – Plenário)

OU

Nota Explicativa: Em caso de regime de empreitada por preço unitário, deve-se incluir a redação dos três
subitens abaixo.

14.4 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
14.5 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser
reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários,
assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.
14.6 O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá
apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública divulgado por ocasião
da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência,
ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

15.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

15.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;

15.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
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processo de execução de contrato;

15.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

15.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

15.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

15.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

15.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processo originários da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saude do Paraná. .

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Nota explicativa: No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A Administração Pública
pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condição de destinatária final de bens e serviços, quando suas
prerrogativas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garantir a
proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de
novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços.
Isso porque ao definir, em seu art. 2º, ‘consumidor’ como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a
Administração Pública se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda
de acordo com o citado relatório, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e
ToshioMukai. Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o Acórdão
1.729/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira
Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000,
ambas do Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente”.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_________________________
Representantelegal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO VII

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não possui em
seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se
contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7
da Constituição Federal de 1988.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do
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representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa condição.

ANEXO VII

ATESTADO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ
nº..... Endereço: ....................................................... Fone:..........................................................E-
mail: .........................................................................

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais constantes do objeto do Edital de Licitação nº _____/2009, e
tomei conhecimento das reais condições de execução da obra ou do serviço, bem como coletei informações
de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial., Ou optamos pela
não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa
que represento.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

ANEXO IX

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

CARTA PROPOSTA

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, sediada à ____________, cidade de
____________, Estado do ______________, Telefone n.º (__) _________, Endereço de Correio Eletrônico
_______________, por intermédio de seu representante legal, apresenta sua Proposta de Preços para a
Tomada de Preços n.º 00/2019, a qual tem por objeto xxxxxxxxxx, com valor total de R$ __________ (valor
por extenso).

1. O valor referente à mão de obra é de R$ ______________ (valor por extenso) e o valor referente aos
materiais é de R$ ___________ (valor por extenso).

2. O prazo de execução é de 00 (xxxxxxx) meses, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.
3. O prazo de validade da proposta é de sessenta dias, contado a partir da data fixada para entrega e

abertura dos envelopes referentes à licitação.
4. Se vencedora da licitação assinará o contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a).

______________, portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º _______ e inscrito no CPF sob n.º
_________ Endereço de Correio Eletrônico ____________, Telefone (__) _________, Celular (__)
_________.
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_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

ANEXO X

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

ANEXO XI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E
COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ
nº..... Endereço: ....................................................... Fone:..........................................................E-
mail: .........................................................................

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato representada
pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da
cédula de identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, empresa de pequeno porte, empresário
individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos
legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos
impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma
prevista pela legislação em vigor.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

_______________________________
Assinatura devidamente identificada do
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representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

ANEXO XII
À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

TERMO DE RENÚNCIA

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não pretende
recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgou os documentos de habilitação
RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando, em consequência,
com o curso do procedimento licitatório.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

ANEXO XIII

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL N.º 5.387/2009

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que na execução
do objeto da Tomada de Preços n.º 00/2019, da qual fomos vencedores, contrataremos o percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de mão de obra entre moradores domiciliados no Município de Cascavel, bem como
a atenderemos ao estabelecido na Lei Municipal n.º 5.387, de 30 de dezembro de 2009.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do
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representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato.

ANEXO XIV

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO

SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DO CONTRATANTE

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que NÃO incorre
nas proibições previstas no art. 9º da Lei 8.666/1993, caput e incisos I, II e III, a saber:

I - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;

III - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato.

ANEXO XV

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS
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Declaramos que:

a) As demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente;
b) Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social;
c) A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações

necessários à comprovação das demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice Fórmula de Cálculo1 Índice

LG=
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG=

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

1Substituir pelos valores em reais (R$).

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

_______________________________
Contador

(Nome, CRC e assinatura)

ANEXO XVII

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, EMPREGADO
DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE ECONÔMICA MISTA

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante



21 de dezembro de 2019   -   Página 592 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

______________________________________________________________
Edital Modelo para Tomada de Preços: Obra/Serviço não Comum de Engenharia, habilitação completa e ampla participação
Elaboração: Dezembro/2019

44

legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às
normas vigentes, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta Declaração deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato.
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NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados pelo
órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade e
conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da
licitação, para que não conflitem.

Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de edital poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do
documento.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá
excluir a referida nota.

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas
com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:

- Se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em verde. Se for
permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas.

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE CONCORRÊNCIA

TIPO MENOR PREÇO

OBRA DE ENGENHARIA/SERVIÇO NÃO COMUM

HABILITAÇÃO COMPLETA

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

EDITAL Nº ....../20...

(Processo Administrativo n°...........)

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor
preço (global ou por item ou por grupo), sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por
(preço unitário/global/integral), nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de
novembro de 2017, da Instrução Normativa n°01/2018-SEPLAG e demais leis e regulamentos aplicáveis e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

CONCORRÊNCIA: Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação.

A escolha da modalidade licitatória é feita em razão do valor estimado para o empreendimento: convite: R$
330.000,00; tomada de preços: até R$ 3.300.000,00; e concorrência: acima de R$ 3.300.000,00.

Para fins de escolha das modalidades licitatórias convencionais (concorrência, tomada de preços e convite),
bem como de enquadramento das contratações previstas no art. 24, I e II, da lei nº 8.666/1993, a definição do
valor da contratação levará em conta o período de vigência contratual e as possíveis prorrogações.
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Nas licitações exclusivas para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, o valor
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) refere-se ao período de um ano, observada a respectiva proporcionalidade
em casos de períodos distintos”

Saliente-se que, de acordo o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 4935/2012 – 2ª Câmara)
“A escolha da modalidade licitatória deve basear-se no valor total da contratação, incluindo os possíveis
acréscimos, pois, conforme dispõe o caput do art. 8º da Lei 8.666/93, ‘a execução das obras e dos serviços deve
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua
execução”. Dessa forma, o enquadramento como Concorrência, Tomada de Preços ou Convite deve considerar
não só o valor estimado inicialmente, mas também os acréscimos cabíveis na forma da lei (25 ou 50%).

Observar que, nos casos em que couber Convite, a Administração poderá utilizar a Tomada de Preços e em
qualquer caso, a Concorrência.

Nota explicativa: Sobre a diferenciação entre os diferentes regimes de execução, esclarece que:

“Empreitada

É a denominação utilizada para a execução de contrato de obra ou de serviço de engenharia. E pode ser
dividido em Empreitada por Preço Global, Empreitada Integral e Empreitada por Preço Unitário. Distingue-se
do regime de tarefa porque não há uma preponderância da utilização de mão de obra, mas a conjugação de
bens e atividades que se destinam a obtenção de uma utilidade.

Empreitada por Preço Global

É o modo de contratação do serviço ou obra de engenharia no qual a execução do contrato, ainda que dividido
em etapas, se dá com a entrega de todos os itens e características que compõem o seu objeto, que estão
incluídos detalhadamente no preço total da avença, cujo principal efeito é a transferência dos riscos do valor
total do empreendimento à empresa contratada, que é obrigada a incluir em sua proposta todos os valores e
itens necessários à execução global do ajuste. A empreitada por preço global deve ser escolhida nas situações
em que seja plenamente possível a definição precisa de todos os componentes da obra/serviço, cuja margem
de incerteza seja mínima. Caso exista falha significativa do projeto básico, a empresa licitante deverá
obrigatoriamente provocar a comissão licitatória ou o pregoeiro para que justifique, esclareça ou corrija a falha
alegada, vez que a participação na licitação pressupõe a concordância com todos os termos ali fixados, e que o
projeto básico não pode permitir grande margem de subjetividade entre os licitantes, sob pena de violação ao
princípio da isonomia. Demais disso, são passíveis de nulidade as licitações e os contratos decorrentes de
projetos com imperfeições que impeçam a perfeita caracterização da obra/serviço, nos termos do art. 7º, §6º
da Lei n. 8.666/93. Admite-se, porém, certa liberdade de apreciação para os licitantes, quanto aos modos e
técnicas que serão utilizados na execução do contrato, quando o ordenamento jurídico permite que seus custos
unitários sejam diferentes daqueles projetados pela Administração.

Empreitada Integral

A Empreitada Integral é uma forma ampliada da Empreitada por Preço Global. Nela, a Administração pretende
não apenas a entrega de um bem ou a mera execução de um serviço. Objetiva-se o recebimento de um
empreendimento funcional, ou seja, contrata-se a entrega de um bem com o valor agregado proveniente de
toda a estrutura logística/material necessária ao seu funcionamento, ainda que a execução exija a
subcontratação de empresas com diferentes especialidades. Exemplo: a entrega de um prédio hospitalar pode
ser realizada por preço global; porém, a entrega de um hospital funcional se contrata por meio da empreitada
integral.

Empreitada por preço unitário

Destina-se aos empreendimentos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por
unidades de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela
quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, é especialmente aplicável aos contratos que podem ser
divididos em unidades autônomas independentes que compõem o objeto integral pretendido pela
Administração. São exemplos: execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas;
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implantação, pavimentação ou restauração de rodovias; construção de canais, barragens, adutoras,
perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e
derrocamento; reforma de edificações; e construção de poço artesiano. Não se exige o mesmo nível de
precisão da empreitada por preço global/integral, em razão da imprecisão inerente à própria natureza do
objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos quantitativos, em razão de fatores
supervenientes ou inicialmente não totalmente conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniência de se
adotar o regime de empreitada por preço global diminui à medida que se eleva o nível de incerteza sobre o
objeto a ser contratado.

Escolha do regime aplicável

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terá impacto significativo no curso do contrato, no
que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, às medições e ao regime de
pagamento, às modificações contratuais qualitativas/quantitativas, incluindo a margem de tolerância para as
alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto básico, dentre outros aspectos, é dever do gestor
escolher o regime que melhor atende ao interesse público diante das possíveis eventualidades que venham a
incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a discricionariedade na adoção de um ou outro regime é
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estará vinculada às opções decorrentes dos estudos e
levantamentos preliminares que definirão os modos possíveis de contratação do empreendimento, tendo em
vista, principalmente, os parâmetros da eficiência e economicidade.”

Sobre a matéria, importante também a leitura do Acórdão nº 1977/2013 – Plenário, do TCU, no qual consta
relevante estudo acerca da adoção de empreitada por preço global em obras públicas, com indicações acerca
do melhor regime de execução para cada espécie de obra. No mesmo julgado é também salientada a
importância da motivação da adoção do regime de execução pela área técnica responsável pelo Projeto
Básico.

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTAS:

1.1. Até às ........... horas, do dia .............., mês..................., ano ..................., no
endereço ........................................................................................ para entrega dos Envelopes n° 01, com
os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares.

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. Às ........... horas, do dia .............., mês..................., ano ..................., no setor ................ localizado no
endereço ....................................................... terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de
todas as proponentes proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura dos envelopes contendo as Propostas
de Preços.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 00/2019
ABERTURA: DIA __ DE ___________ DE 2019, ÀS __ HORAS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
E-MAIL:
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA N.º 00/2019

ABERTURA: DIA __ DE ___________ DE 2019, ÀS __ HORAS

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

E-MAIL:

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-
los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso
de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os
dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima
de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.

3. REFERÊNCIA DE TEMPO

3.1. Para todas as referências de tempo deverá ser adotado o Horário Oficial de Brasília (DF).

3.2. Se na data prevista para a abertura do processo licitatório não houver expediente na Prefeitura
Municipal de Cascavel/PR a sessão será transferida automaticamente para o primeiro dia útil de
funcionamento que se seguir, obedecendo ao mesmo horário previsto neste edital.

4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar
devidamente representados por:

4.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

4.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome
da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou
estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
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4.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.

Nota explicativa: O Credenciamento do representante legal pode ser exigido em qualquer modalidade
licitatória. Considera-se representante legal pessoa credenciada por documento hábil. Entende-se por
documento hábil para credenciar o representante: estatuto/contrato social, • quando o representante for sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; • procuração ou documento equivalente,
ambos outorgados pelo licitante, dando poderes ao representante para se manifestar em nome do concedente,
em qualquer momento da licitação.”

4.3. A licitante que encaminhar representante para participar da (s) sessão (ões) pública (s) do
procedimento licitatório deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme o modelo anexo ao
Edital, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação no início da sessão de abertura dos
envelopes n.º 1.

4.4. Será admitida a participação ativa de apenas um representante especialmente designado de cada
proponente nas reuniões desta licitação.

5. DO PROCEDIMENTO
5.1. Serão abertos os envelopes n.º 01, contendo a Documentação de Habilitação das
proponentes, e proceder-se-á a sua apreciação.
5.2. Serão consideradas inabilitadas as proponentes que não apresentarem os documentos
exigidos para habilitação.
5.3. À licitante inabilitada será devolvido o envelope contendo sua Proposta de Preços, desde
que não tenha havido recurso ou, caso haja, após sua denegação.
5.4. Serão abertos os envelopes n.º 02 das concorrentes declaradas habilitadas desde que
transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, em caso de desistência expressa do
direito de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos.
5.5. Será verificada a conformidade de cada proposta, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis.
5.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e
informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, sendo vedada a
inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente das propostas.
5.7. Uma vez iniciada a abertura das propostas não serão admitidas quaisquer retificações que
possam influir no resultado, nem admitidos à licitação proponentes retardatários.
5.8. Às proponentes é assegurado o direito de interposição de recursos, obedecendo à forma,
procedimentos e prazos estabelecidos no art. 109 da Lei 8.666/93.
5.9. Em atendimento à Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, a qual dispõe sobre
a publicidade dos atos praticados nos procedimento licitatórios, a (s) sessão (ões) pública (s)
será (ão) gravada (s) em áudio e vídeo e transmitida (s) ao vivo por meio da rede mundial de
computadores em endereço definido pelo Município.

6. OBJETO
6.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de ..........................................................., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

6.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto Básico, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
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6.2.A licitação será realizada em único item.

6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou

6.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante
do Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ou
6.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por .... itens, conforme tabela constante no

Projeto Básico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o número de itens a serem licitados.

6.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Nota explicativa: As redações possíveis acima refletem os possíveis formatos do objeto da licitação.

O órgão não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de execução e fiscalização relativos ao
mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto
no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no
art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis
no mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e
economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. A unidade requisitante,
no entanto, não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de execução e fiscalização
relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funções.

Nota Explicativa: O item 6.3 trata do critério de julgamento da licitação.

No caso do julgamento pelo grupo, o critério mais adequado é o menor preço global, resultante do somatório
dos valores totais de cada item que o compõe (preço unitário multiplicado pelo quantitativo total).

Nota explicativa - Subestimativas ou Superestimativas Relevantes: Nos regimes de empreitada por preço
global e empreitada integral recomenda-se haja a elaboração da matriz de riscos com a identificação dos itens
relevantes e dos correspondentes graus de riscos. Saliente-se que tal recomendação decorre do entendimento
do Tribunal de Contas da União nesse sentido (vide Acórdão TCU 1977/2013-Plenário).

A partir dessa matriz, o Projeto Básico deverá contemplar os índices de “subestimativas ou superestimativas
relevantes” a fim de garantir segurança jurídica de eventual necessidade de aditivos para correção de Projeto,
como orienta o Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 1977/2013-Plenário: “...recomendação à
jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais cláusula a estabelecer, de forma objetiva, o que será
objeto de aditamentos durante a execução da avença, bem como a definição do que venha a ser
"subestimativas ou superestimativas relevantes””.

Isso consiste em um percentual parâmetro para aferição se eventual necessidade de modificação no projeto
básico já estaria inclusa nos riscos do empreendimento (sendo remunerada no contrato pelo BDI) ou se poderia
fundamentar uma alteração do projeto e de seu valor mediante termo aditivo. No caso, apenas se a
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modificação no projeto gerar uma alteração de valor superior ao percentual referencial supracitado é que seria
possível a alteração do valor por Termo Aditivo, já que somente neste caso a subestimativa/superestimativa
seria considerada "relevante" e superior aos riscos ordinários inclusos no BDI. Tudo isso sem prejuízo da análise
técnica acerca dos demais requisitos necessários para que possa haver alteração ulterior do projeto básico, nos
termos do art. 65, II da Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, a área técnica deverá definir o que será considerado como mera imprecisão, a ser tolerada pelas
partes e quais os percentuais de superestimavas ou subestimavas dos itens de maior valor e relevância técnica
(avaliado de acordo com a metodologia ABC) que, por erros ou omissões, devem ensejar a elevação de termos
aditivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, por certo que se observando o limite
máximo de tolerância de erros de 10% do valor total do contrato, em prestígio ao princípio da segurança
jurídica, como ainda do art. 6º, inciso VIII, alínea ‘a’ c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso II, alínea ‘d’, todos da Lei
8.666/93”.

6.4. O valor máximo desta licitação é de R$ 00000000 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

7. DOS MEIOS DE ACESSO AO EDITAL E AOS DEMAIS DOCUMENTOS
7.1. O texto do edital, a documentação técnica relativa ao objeto e demais documentos referentes a esta
licitação poderão ser acessados e baixados, sem ônus, no Portal do Cidadão do Município de Cascavel
(https://cascavel.atende.net) ou retirados na recepção da Divisão de Licitações mediante fornecimento
de dispositivo de armazenamento de dados pelo interessado.

7.2. Serão disponibilizados no Portal do Cidadão do Município de Cascavel (https://cascavel.atende.net)
todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes à licitação. Compete ao licitante acessar o
site para obter as informações.
7.3. Os seguintes arquivos digitais compõem a documentação técnica relativa ao objeto da licitação:

7.3.1. ....
7.3.2. ...

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

8.1.1. Gestão/Unidade:

8.1.2. Fonte:

8.1.3. Programa de Trabalho:

8.1.4. Elemento de Despesa:

8.1.5. PI:

9. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

9.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação

Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica. O art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica.
Tal exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível com
o objeto licitado.

O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas o
exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma
regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre prestigiar a legalidade. Não basta que a
licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em conformidade com a
lei.
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9.2. Não poderão participar desta licitação:
9.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
9.1.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;
9.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

9.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

9.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo
de dissolução ou liquidação;

9.2.5.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.

9.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Nota Explicativa: Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do
poder discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993,
requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo
administrativo.

Caso haja a opção pela participação de empresas em consórcio, além da justificativa, a Administração
deverá adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93.

9.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

9.2.8. instituições sem fins lucrativos;

9.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos
arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram
entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a
organização social, mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.

9.2.9. sociedades cooperativas;

OU

9.2.9 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediação ou subcontratação.

9.2.9.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os
benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Nota explicativa: Utilizar o subitem 9.2.9, se não for possível a participação de cooperativas. Caso
contrário, utilizar os subitens 9.2.9 e 9.2.9.1.

O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende contratar,
especialmente quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os serviços, para verificar
se, no caso concreto, as tarefas seriam passíveis de execução com autonomia pelos cooperados, sem
relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a Administração.
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Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada a
participação de cooperativas no certame.

Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço
ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação
jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Lembramos que, caso se proíba a participação de cooperativas, as demais disposições do Edital devem ser
adaptadas a esta nova condição.

9.3. Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação.

9.4. Pessoa jurídica que possua sócio majoritário proibido de contratar com o Poder Público em
virtude de condenação por improbidade administrativa.

9.5. Os interessados que estiverem sob processo de recuperação judicial poderão participar desta
licitação se amparados por certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua
aptidão financeira para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n°8.666/1993.

9.6. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas neste edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda na aceitação de que deverá
fornecer e/ou executar o objeto de acordo com o estabelecido neste edital.

9.7. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando,
por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e
de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em
ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos), indicada no
subitem seguinte;

9.8 (indicar a ordem de adjudicação)

Nota explicativa: Caso sejam licitados serviços que exijam segregação de funções, o que não se recomenda
que seja efetuado no mesmo procedimento licitatório, caberá ao gestor estabelecer a ordem de adjudicação
que será adotada na hipótese de o mesmo licitante apresentar a melhor proposta para itens que não
possam ser executados pela mesma empresa (por força da necessária segregação de funções).

9.9. Somente poderão participar desta licitação as empresas que possuírem o Certificado de Registro
Cadastral do Município de Cascavel ou de qualquer outro órgão público, dentro do respectivo prazo de
validade.

9.10. O licitante que optar por cadastrar-se no Município de Cascavel deverá fazê-lo até 03 (três) dias
antes da data da abertura da licitação (o rol de documentos necessários para cadastro está disponível
no portal cascavel.atende.net, no link Cadastro de Fornecedores).

10. DA HABILITAÇÃO

Nota Explicativa: É FUNDAMENTAL QUE A ADMINISTRAÇÃO observe que exigências demasiadas poderão
prejudicar a competitividade da licitação e ofender a o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, o qual
preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. É fundamental que a Administração
examine, DIANTE DO CASO CONCRETO, se o objeto da contratação demanda a exigência de todos os requisitos
de habilitação apresentados neste modelo, levando-se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a
essencialidade do serviço e os riscos decorrentes de sua paralização em função da eventual incapacidade
econômica da contratada em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.
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Em licitação dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa divisibilidade (Súmula
247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Edital, a exigência de requisitos de habilitação mais amplos
somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente,
tal como “(exigência relativa somente aos itens ...., ...., .....)”.

Observar-se, contudo, para não acrescentar requisitos que não tenham suporte nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666,
de 1993.

10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
10.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
10.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
10.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.5. Não ocorrendo inabilitação, serão consultados os sítios oficiais emissores de certidões, em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

10.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.

10.7. Habilitação Jurídica:
10.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
10.7.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.7.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
10.7.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971.

Nota explicativa: Este item deve constar no Edital somente quando legítima a admissão de sociedades
cooperativas na licitação.

10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
10.7.8. Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei............:

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de
qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Edital.

10.8. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
10.8.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
10.8.2. prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida



21 de dezembro de 2019   -   Página 604 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

_________________________________________________________________________
Edital Modelo para Concorrência: Obra/Serviços não Comuns de Engenharia, habilitação completa e ampla participação
Elaboração: Dezembro/2019

11

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra
equivalente na forma da lei;
10.8.3. prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;
10.8.4. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

10.8.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.8.6. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante
a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS;

10.8.7. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Economia (CNPJ).

10.9. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a
licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.

Nota Explicativa: O subitem acima deverá ser incluído quando a licitação contiver a previsão de
subcontratação específica de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Insta observar que não se admite a
sub-rogação completa ou da parcela principal da contratação.

10.11. Qualificação Econômico-Financeira:

Nota Explicativa: Reitere-se o quanto já dito, de que a exigência pode restringir-se a alguns itens, como, por
exemplo, somente aos itens não exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo não ser
exigida para nenhum deles, caso em que deve ser suprimida do edital.

10.11.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data fixada para recebimento e
abertura dos envelopes;

10.11.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

Nota explicativa: A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, 11, da Lei 8.666,
de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo à comissão de licitação
realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-financeira;

Caso a certidão seja positiva de recuperação, caberá ao órgão processante da licitação diligenciar no sentido
de aferir se a empresa em recuperação já teve seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do
art. 58 da Lei 11.101, de 2005;

Se a empresa postulante à recuperação não obteve o acolhimento judicial do seu plano, não há demonstração
da sua viabilidade económica, não devendo ser habilitada no certame licitatório;
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A empresa em recuperação judicial com plano de recuperação acolhido, como qualquer licitante, deve
demonstrar os demais requisitos para a habilitação econômico-financeira.

É aplicável à empresa em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, a
possibilidade de participar em licitações públicas, nos moldes da empresa em recuperação judicial.

Nessa mesma linha, decidiu o Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 5686/2017 - Primeira Câmara, que
“a vedação da participação de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido
judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente,
em certames licitatórios, está em desacordo com o entendimento do TCU (Acórdão n. 658/2017 - Plenário) e da
AGU (Parecer n. 4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU)”.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, aderindo ao entendimento do Parecer nº
04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, proferiu recente decisão no sentido de que a exigência de apresentação
de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada, a fim de possibilitar à empresa em
recuperação judicial participar de licitações públicas, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua
capacidade econômica, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação
judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova
sistemática, tampouco foi derrogado.

3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou
restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n.
11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente
considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o
poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação.

5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social
e o estímulo à atividade econômica.

6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que
é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua
função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da
coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses
dos credores.

7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de
possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de
habilitação, a sua viabilidade econômica.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, Primeira Turma, AREsp 309867 / ES, Rel.
Min. Gurgel de Faria, DJe 08/08/2018. Julgado em 26/06/2018).
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10.11.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.11.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;

10.11.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

Nota Explicativa: Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, esclarece que: “Por
outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação
precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e
corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento
definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço
intermediário deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

10.11.2.3.Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
10.11.2.4. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.11.3. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital
mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a XX% (XXXX por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.

Nota explicativa: A fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o
limite legal de 10% (dez por cento) (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios técnicos.
A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na
área objeto da contratação. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o
valor total estimado da contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de
comprovação de patrimônio líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados
no certame, em especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio
constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica
sobre o assunto.

Caso feita a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada a exigência simultânea de
garantia da proposta (art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme interpretação do § 2° do mesmo dispositivo.

10.12. Qualificação Técnica:

Nota Explicativa: A documentação relativa à qualificação técnica do licitante deverá constar em
dispositivo editalício específico, quando a situação demandada a exigir. Reitera-se o quanto já dito em
relação às exigências restringirem-se a alguns itens específicos do edital, e devem ser justificadas no
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processo licitatório. Nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento de
parâmetros mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.) assim como é importante salientar a
impossibilidade de se fixar parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais pode
ser exigido quantitativo superior a 50% do item licitado. (Acórdão 361/2017- TCU Plenário)

10.12.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico, em plena validade;

Nota Explicativa: O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução do objeto
licitado para, então, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no CREA, no CAU ou em
ambos, no caso de equipe multidisciplinar.

10.12.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação,
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

10.12.2.1....

10.12.2.2....

Nota Explicativa: As atividades especificadas deverão ser pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II, Lei n. 8.666/93). Deve a Administração limitar a
exigência de comprovação de capacidade técnico operacional às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação. Para tanto, seria importante primeiramente analisar os custos do serviço e
identificar os serviços de maior relevo, em relação aos quais a comprovação da capacidade operacional é
fundamental. É essencial que a equipe técnica participe da elaboração da minuta de edital e que haja
compatibilidade com o Projeto Básico.

Súmula TCU n° 263: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é
legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do
objeto a ser executado”

No que se refere à fixação de quantidades mínimas relativas às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, deve verificar a razoabilidade na exigência, em patamar que não restrinja a
competição: “Embora seja possível a fixação de quantidades mínimas, relativas às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, essa exigência deve ser razoável, num patamar que possa
garantir que a empresa contratada tenha condições técnicas para executar o objeto licitado, mas que não
restrinja a competitividade. Deve ser efetuada comparação pela unidade técnica que demonstre claramente
que as quantidades mínimas exigidas não são excessivas, limitando desnecessariamente o universo de possíveis
interessados em participar do certame licitatório.”.

Nota Explicativa: A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade e correção
dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, dentre estas a solicitação
de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluída ou em andamento),
referente aos profissionais que integrarão sua equipe técnica, na qual conste a licitante como empresa
vinculada à execução do contrato.

10.12.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes
informações:

10.12.3.1....
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10.12.3.2....

Nota Explicativa: O atestado de capacidade técnica, enquanto documento elaborado pelo contratante da
empresa participante do certame, deverá contar com a descrição das características técnicas das obras ou
serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato. Importante, da mesma forma, que seja
firmado por representante legal do contratante, indique sua data de emissão, mencione o documento de
responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT), dentre outros
elementos julgados relevantes pela área técnica que dará suporte aos agentes públicos responsáveis pela
aferição da qualificação técnica de cada licitante. Tais elementos deverão constar expressamente do
instrumento convocatório, em subitem específico a ser elaborado com auxílio da área técnica.

10.12.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;

Nota Explicativa: De acordo com o TCU, a soma de quantitativos de atestados em documentos diversos a fim
de se alcançar o mínimo da regra editalícia só é admissível quando tecnicamente viável, no modo como
disciplinado pelo edital que, justificadamente, pode substituir a simples adição aritmética por outro
critério. Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviável a fixação de quantidade
mínima ou máxima de atestados, de serviços por atestados ou que vedem o somatório de atestados, bem como
as limitações de tempo, época, locais específicos ou quaisquer outras não previstas em lei, que inibam a
participação da licitação. (Acórdãos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008,
2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenário (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenário).

10.12.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão
de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

10.12.4.1. Para o (Engenheiro Civil, Elétrico, Mecânico...): serviços de: (...)

10.12.4.2. Para o (Arquiteto e Urbanista...): serviços de (...)

10.12.4.3. Para o (Geólogo, Geógrafo...): serviços de (...)

10.12.4.4. etc (...)

Nota Explicativa: O Atestado de Responsabilidade Técnica e o Registro de Responsabilidade Técnica exigidos
limitar-se-ão às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos (artigo 30, §1º, inc. I, Lei 8.666, 1993). Assim, conforme o objeto
licitatório, a exigência deve referir-se à área ou áreas de engenharia/arquitetura de maior relevo. Por exemplo,
em alguns casos, poderia bastar o ART/RRT em relação ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser
necessário em relação a este e o engenheiro mecânico, ou elétrico, geólogo, urbanista. É essencial que a
equipe técnica participe da elaboração da minuta de edital e que haja compatibilidade com o Projeto Básico.

Entretanto, vale salientar que o Tribunal de Contas da União admite excepcionalmente a exigência de
quantitativos para qualificação técnico-profissional, se houver justificativa nesse sentido, conforme Acórdãos
TCU 1.214/2013 e 2.434/2013 - Plenário, cuja leitura se recomenda.

10.12.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega assinatura
do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços
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com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

10.12.6. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão
ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

10.12.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.

10.12.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a seguir
discriminadas:

10.12.8.1. Item 1;

10.12.8.2. Item 2;

10.12.9. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a saber:

10.12.9.1 (…)

10.12.9.2 (…)

10.12.9.3 (...)

Nota explicativa: Devem ser elencados os itens específicos reputados necessários para a execução da obra ou
serviço, como determinadas máquinas, equipamentos, profissionais com determinada qualificação técnica, etc.

Nos termos do art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93, são vedadas as exigências de propriedade ou localização
prévia – daí o cabimento de demandar apenas o compromisso de disponibilização futura.

10.12.10. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Projeto Básico.

10.12.10.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições
locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a
contratante.

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação”. Lembramos que tal documento só deve ser exigido para a habilitação do licitante caso a vistoria seja
definida pelo órgão, no Projeto Básico, como obrigatória, assim como deverá ser apresentada justificativa.

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes,
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, recomenda-se que se exija não a
visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos
do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, recomenda-
se então que substitua esse trecho final da disposição, por um resumo da justificativa técnica de tal exigência
(uma vez que, na presente licitação,…), fazendo referência ao documento do processo que a contém.
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Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que sejam adotadas
as providências acima (existência de justificativa técnica, cuja motivação seja mencionada de forma resumida
no edital).Nesse caso, não se deve indicar uma data e horário específico, mas sim conceder um prazo razoável
para todos os interessados.

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a participação
no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se
ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior
isonomia entre os licitantes.

10.12.11.Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar no envelope :

10.12.11.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de
que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso
XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
10.12.11.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;
10.12.11.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;
10.12.11.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
10.12.11.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarão o contrato; e

10.12.11.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f)
ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
10.12.11.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador.

Nota Explicativa: A documentação complementar mencionada acima somente deverá integrar o edital quando
permitida a participação de cooperativas.

10.13.Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1:
10.13.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo em anexo;

10.14. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

10.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.14.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.14.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
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10.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
10.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará
habilitado para a fase de classificação.

11. DA PROPOSTA

11.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1 a razão social e CNPJ da empresa licitante;

11.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico
e demais documentos técnicos anexos;

11.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária anexo ao Edital;

11.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme modelo em anexo.

11.1.4.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos
e serviços;

11.1.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos
que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

11.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.1.4.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante
o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

11.1.5. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.5.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar
o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico,
bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

11.1.6 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização
e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na
composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

11.1.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislação tributária;

11.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI.

11.1.6.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de
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contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art.
3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários
concedidos pela legislação tributária.

11.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI,
compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme
previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

11.1.6.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art.
13, § 3º, da referida Lei Complementar;

11.1.6.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme
modelo anexo ao Edital;

Nota explicativa: O subitem acima só se aplica quando o fornecimento de materiais e equipamentos
representar percentual expressivo do custo total do serviço. Em tal situação, a recomendação é no sentido de
que se proceda ao parcelamento da contratação, com licitações distintas para a execução do serviço e para o
fornecimento dos bens.

Assim, quando o parcelamento não for técnica ou economicamente viável (mediante justificativa documentada
no processo), o órgão deve exigir que o licitante apresente um percentual de BDI específico para os custos
indiretos incidentes sobre o fornecimento de materiais e equipamentos.

A mera aquisição de tais bens por parte da empresa (para empregá-los no serviço) decerto não envolve os
mesmos custos que a execução dos serviços de engenharia em si. Nesse caso, a utilização de um único
percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra ao princípio de que a proposta deve
refletir de forma fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além de trazer evidente
desvantagem para a Administração.

Veja-se a Súmula nº 253/2010 do TCU:

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da
legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo
do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens”.

Portanto, quando verificar tal situação, o órgão deve adaptar o modelo de composição de BDI, de forma a
prever duas composições distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e equipamentos, outra
incidente sobre as demais parcelas do serviço.

11.1.6.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à
administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos
termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma.

Nota explicativa: A Administração deverá atentar para a necessidade de definição de critério objetivo para a
medição e o pagamento do item “administração local”, estipulando pagamentos proporcionais à execução
financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo,
evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações
injustificadas do prazo de execução contratual .
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11.1.7. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

11.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

11.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na
alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93

11.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

11.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

11.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento.

11.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

11.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

11.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.

11.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não
haja majoração do preço proposto.

11.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.

11.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

11.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos quando participarem de licitações
públicas municipais.

11.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar a condenação
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

11.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será colhida
a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
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Nota explicativa: A especificidade técnica do serviço a ser contratado parece ensejar a necessidade da
manifestação, daí a sugestão da disposição editalícia acima, que pode ser suprimida pelo órgão, se a reputar
desnecessária.

12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão
Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações
complementares, e procederá à abertura da licitação.

12.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem
o bom andamento dos trabalhos.

12.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes
acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

12.1.1.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, conforme
modelo anexo a este edital.

12.1.1.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a
desclassificação da proposta.

12.1.1.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos
envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
12.1.1.3. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei
n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.1.1.3.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é
facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não
tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico
diferenciado.
12.1.1.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão
do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para
verificar a veracidade da declaração.

12.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos
valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

12.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas,
até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°
123, de 2006;

12.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a
exclusão do regime de tratamento diferenciado.
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Nota explicativa: Dado o alto número de fraudes na participação de ME/EPP nas licitações públicas, e
considerando a fragilidade da principal forma de comprovação de tal enquadramento (declaração unilateral da
própria empresa), convém que a Comissão de Licitação realize consultas e diligências para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o
limite de R$3.600.000,00 previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão
pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de
que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

12.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido,
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou
proposta de preços apresentadas.

12.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 -
Documentos de Habilitação.

12.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.

12.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

12.6.A consulta será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário.

12.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

12.7.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências
previstas neste instrumento convocatório.

12.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída
a fase de habilitação.

12.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável
do recurso.

12.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 -
Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

12.9.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao
ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

12.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
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12.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.

12.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

12.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.13. Será considerado inabilitado o licitante que:

12.13.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

12.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

12.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser
prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.

12.15. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

12.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento será o menor preço global/menor preço por item/grupo.
13.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão,
caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.

13.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

13.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

13.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
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última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de ........(......) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de ........(.......) dias,
contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a
oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.

13.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na
data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.

13.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas
para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na
aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.

13.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

13.9.1. produzidos no País;

13.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

13.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

13.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.

13.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de
8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.

13.12. Será desclassificada a proposta que:

13.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;

13.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;

13.12.4. Apresentar, na composição de seus preços:

13.12.1.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

13.12.1.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

13.12.1.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.

13.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o
preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de
referência discriminados nos projetos anexos a este edital.
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13.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou
empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato.

13.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos
anexos a este edital.

13.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

13.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

13.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes

13.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº
8.666, de 1993.

13.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

13.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

Nota Explicativa: Súmula 262 do TCU: “O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº
8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

13.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.

13.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de XX (XXXX) horas/dias úteis para comprovar a viabilidade
dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666,
de 1993, sob pena de desclassificação.

Nota explicativa: Conforme entendimento do TCU, a desclassificação não deve ser automática em tal situação,
nos termos da Súmula n° 262: "o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93
conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta".

13.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.

13.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço
ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas
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apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais
licitantes.

13.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.20. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente,
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes,
que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

13.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.23. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

13.24. O resultado do certame será divulgado no ..............

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.

14.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessário à interposição de recursos.

14.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o(a) ....................... (seção de protocolo) instalada no
endereço ................................................

14.5. O recurso será dirigido à (especificar a autoridade superior), por intermédio do Presidente da
Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima se não houver previsão de prestação de garantia no Projeto Básico.
Se houver previsão de garantia, utilizar o subitem abaixo.

15.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Projeto Básico.

16. DO TERMO DE CONTRATO

Nota explicativa: De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, o termo de contrato é obrigatório nas
licitações realizadas na modalidade Concorrência.
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16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado no prazo de ...... (.....) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

Nota Explicativa: É importante que a Administração certifique-se de que o Termo de Contrato, devolvido
assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.

16.3. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a).............................
prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.

Nota explicativa: “A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar
o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar”.

16.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao CAFILC para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas.

16.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá
ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações
legais.

Nota explicativa: Nesse momento, deve haver a checagem da manutenção de todas as condições de
habilitação.

17. DO REAJUSTE

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no estabelecidas no
Projeto Básico, anexo a este Edital.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico,
anexo ao Edital.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na
proposta apresentada e no Projeto Básico, anexo ao Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:
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21.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

21.1.2. apresentar documentação falsa;

21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5. não mantiver a proposta;

21.1.6. cometer fraude fiscal;

21.1.7. comportar-se de modo inidôneo.

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

21.3.2. Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

21.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

21.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.

21.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAFILC.

21.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico.

22. DA IMPUGNAÇÃO

22.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

22.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

22.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei
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nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

22.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ..............., pelo fax ............, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço .........................., seção .........................

Nota Explicativa: É importante preencher corretamente esses campos, especialmente o referente à petição, de
forma a garantir que a impugnação chegue ao seu conhecimento de forma imediata. Sempre que indicar
protocolos centrais, deve deixar o Setor de sobreaviso para o encaminhamento urgente da impugnação.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

23.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

23.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.

23.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

23.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.

23.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

23.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

23.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

23.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
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incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.13.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

23.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

23.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

23.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço .........., e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço eletrônico .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas
às ............ horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos os documentos de
habilitação dos licitantes, para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993).

23.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.18.1. ANEXO I – Projeto Básico;

Nota Explicativa: Devem ser relacionados enquanto anexos/apêndices ao Projeto Básico todos os
documentos técnicos elaborados por profissionais devidamente habilitados e que devem integrá-lo, como
planilhas estimativas do orçamento, de composição do BDI, cronograma físico-financeiro, plantas,
desenhos, dentre outros;

23.18.2. ANEXO II – Planilha de Custos e Formação de Preços;

23.18.3. ANEXO III – Composição do BDI;

23.18.5. ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro;

23.18.6. ANEXO V – Projeto Executivo;

23.18.6. ANEXO VI –Minuta de Termo de Contrato;

23.18.7. ANEXO VII – Declaração de Inexistência de Menores;

23.18.8. ANEXO VIII – Atestado de Vistoria ou Renúncia; (se for o caso)

23.18.9. ANEXO IX – Proposta;

23.18.10. ANEXO X - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;

23.18.11. ANEXO XI - Declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

23.18.12. ANEXO XII - Termo de Renúncia;

23.18.13. ANEXO XIII - Declaração de Atendimento à Lei Municipal n°5.387/2009;

23.18.14. ANEXO XIV - Declaração de Não Possuir em Seu Quadro Societário Servidor ou
Dirigente de órgão ou Entidade do Contratante;

23.18.16. ANEXO XV - Demonstrativo de Índices Contábeis;

23.18.17. ANEXO XVI - Declaração de Não Possuir em Seu Quadro Societário Servidor da Ativa,
empregado de Empresa Pública ou de Sociedade e Econômia Mista;

23.18 .18. ANEXO XIII – (....)

Cascavel/PR , ......... de ................................. de 20.....
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Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Secretário(a) Municipal de xxxxxx

Diretor do Departamento de Gestão Gerente da Divisão de Licitações

ANEXO I - Projeto Básico

Nota explicativa: Utilizar a minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Município.

ANEXO II – Planilha de Custos e Formação de Preços

ANEXO III – Composição do BDI

ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro

ANEXO V – Projeto Executivo

ANEXO VI

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Termo de Contrato, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou
adotados pelo órgão licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de
oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições dos demais
instrumentos da licitação, para que não conflitem.

Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de contrato poderão ser encaminhadas ao e-mail:
compras@cascavel.pr.gov.br.

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela
elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá
excluir a referida nota.

As cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente.

MODELO DE TERMO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA

OBRA/SERVIÇO NÃO COMUM DE ENGENHARIA
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
OBRA/SERVIÇO NÃO COMUM DE ENGENHARIA
Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO, POR
INTERMÉDIO DO (A) .........................................................
E A EMPRESA .............................................................

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, n.º 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, neste ato
representado por seu Prefeito Sr. ___________________, brasileiro, estado civil ____, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA a empresa ____________,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, sediada à _________, n.º
______, Bairro ________, Cidade/UF __________, CEP _________, neste ato representada pelo (a) Sr (a).
__________, de nacionalidade _________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ________, inscrito (a)
no CPF/MF sob o n.º _______, residente à ______, n.º ____, Bairro _______, Cidade/UF__________, CEP
_______, e em observância à disposições da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações aplicáveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência _____nº ........../20...., mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de (.... obra de engenharia ou .... do serviço de
engenharia), que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência e seus anexos, identificado no
preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Nota explicativa: O regime de execução será aquele indicado no Projeto Básico. Orienta-se que, antes da
assinatura do contrato, o órgão verifique a adequação das planilhas apresentadas pela licitante vencedora
àquelas utilizadas como parâmetro no Projeto Básico, que deverão estar devidamente adequadas ao lance
vencedor. As planilhas utilizadas deverão conter a descrição completa de cada um dos insumos utilizados, a
indicação do código Sinapi (ressalvados apenas aqueles não contemplados no sistema), as respectivas unidades
de medida, em compatibilidade com as especificações dos serviços estabelecidas no Projeto Básico e demais
projetos anexos ao edital, de modo a reproduzir os preços unitários e global, assim como as demais condições
ofertadas na proposta vencedora. Também deverá constar a composição detalhada do BDI. O órgão deverá
atentar que a proposta da licitante vencedora deverá conter a composição dos custos unitários dos serviços e
demais insumos necessários ao perfeito dimensionamento do valor do objeto contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Nota Explicativa: Nota Explicativa: O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato.
Esse corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, enquanto
aquele é o tempo determinado para que o contratado execute o seu objeto.

Deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução, pois não se
admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim tanto para a
execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença. Diante da
proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a Administração pretenda estendê-los,
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é necessário formalizar a adequação desses prazos, que, se cabível, deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada, por meio de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela autoridade
competente para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de eventual
atraso

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a
pagar.

OU

2.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, em razão de o objeto estar contemplado na
meta XXXX, do Programa XXXXX, do Plano Plurianual XXXX, conforme art. 57, I da Lei de Licitações.

Nota Explicativa: O art. 57, I, da Lei nº 8.666, de 1993, também diz que os projetos cujos produtos estejam
contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual poderão ser prorrogados se houver interesse
da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;”

2.2. O prazo de execução do objeto é de ________ (indicar o prazo de execução) e será iniciada
_________________ (indicar a data ou evento para o início dos serviços/obra), cujas etapas observarão o
cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3.A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... .

Nota Explicativa. O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período inicial de vigência
estabelecido no Edital.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos serviços é
variável, cabe inserir o subitem 3.3 acima.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Funcional Programática: -----------------------
Órgão: -----------------------
Unidade: -----------------------
Ação: -----------------------
Vínculo: -----------------------
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Subelemento: -----------------------

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Básico, Anexo ao Edital.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços do valor contratual (reajuste em sentido estrito) são as
estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

Ou

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto
Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do
Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sanções administrativas são aquelas relacionadas no Edital.

10.2. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do
Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Ou

11.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações
estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da
autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e
ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES

14.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

14.3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá
ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária.

14.4. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

Nota Explicativa: O presente tópico traz duas sistemáticas distintas de alteração contratual, de acordo com o
regime de execução: A primeira para a empreitada por preço global ou integral e a segunda para empreitada
por preço unitário.

O órgão deve escolher e aplicar uma das duas sistemáticas apenas. Lembramos que o Preâmbulo do Edital e o
Projeto Básico estabelecem o regime de execução adotado, devendo a Administração atentar para que haja
compatibilidade entre as diversas previsões.

Assim, em caso de regime de empreitada por preço global, deve-se incluir a redação dos dois subitens abaixo.
No caso de aditamento, a formação do preço nesse instrumento deverá contar com orçamento específico
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detalhado em planilhas elaboradas pela Contratante, mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei
no 8.666/93.

14.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
14.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos
os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que
eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato.

Nota Explicativa: Orienta-se que:

a) as alterações no projeto ou nas especificações do serviço, em razão do que dispõe o art. 65, inciso I, alínea
“a”, da Lei nº 8.666/1993, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, repercutem na
necessidade de prolação de termo aditivo;

b) quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos a pequenas
variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por
"preço certo e total", não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido
no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993;

c) excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também
para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no
orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da
avença, situação em que se tomarão os seguintes cuidados:

c.1) observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido o limite risco de 10%,
cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, estes
últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;

c.2) examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redução
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do
contrato, em prol do que estabelece o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

c.3) avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada por
distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;

c.4) verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do preço
de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo mediante termo
aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, “caput”, c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f", art. 15, § 6º; e art.
43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993;

c.5) verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo
firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que
seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da
exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido pela própria
Administração -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da
vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público primário;
(Acórdão nº 1977/2013 – Plenário)

OU

Nota Explicativa: Em caso de regime de empreitada por preço unitário, deve-se incluir a redação dos três
subitens abaixo.

14.4 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
14.5 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser
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reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários,
assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.
14.6 O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá
apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública divulgado por ocasião
da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência,
ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

15.1 O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

15.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução do contrato;

15.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;

15.1.4 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;

15.1.5 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato;

15.1.6 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

15.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

15.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos processo originários da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Resolução n°329/2015 da Secretaria de Estado da Saude do Paraná. .

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Nota explicativa: No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A Administração Pública
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pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condição de destinatária final de bens e serviços, quando suas
prerrogativas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garantir a
proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de
novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços.
Isso porque ao definir, em seu art. 2º, ‘consumidor’ como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a
Administração Pública se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda
de acordo com o citado relatório, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e
ToshioMukai. Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o Acórdão
1.729/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira
Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000,
ambas do Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente”.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_________________________
Representantelegal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ANEXO VII

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade
n.º _____________, inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os



21 de dezembro de 2019   -   Página 632 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

_________________________________________________________________________
Edital Modelo para Concorrência: Obra/Serviços não Comuns de Engenharia, habilitação completa e ampla participação
Elaboração: Dezembro/2019

39

fins de direito e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal
trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos
ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos,
salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá
declarar essa condição.

ANEXO VII

ATESTADO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ nº.....
Endereço: ....................................................... Fone:..........................................................E-
mail: .........................................................................

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais constantes do objeto do Edital de Licitação nº _____/2009, e
tomei conhecimento das reais condições de execução da obra ou do serviço, bem como coletei informações
de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial., Ou optamos pela
não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão,
mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa
que represento.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).
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ANEXO IX

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

CARTA PROPOSTA

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, sediada à ____________, cidade de
____________, Estado do ______________, Telefone n.º (__) _________, Endereço de Correio Eletrônico
_______________, por intermédio de seu representante legal, apresenta sua Proposta de Preços para a
Concorrência n.º 00/2019, a qual tem por objeto xxxxxxxxxx, com valor total de R$ __________ (valor por
extenso).

1. O valor referente à mão de obra é de R$ ______________ (valor por extenso) e o valor referente aos
materiais é de R$ ___________ (valor por extenso).

2. O prazo de execução é de 00 (xxxxxxx) meses, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.
3. O prazo de validade da proposta é de sessenta dias, contado a partir da data fixada para entrega e

abertura dos envelopes referentes à licitação.
4. Se vencedora da licitação assinará o contrato, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a).

______________, portador (a) da Carteira de Identidade RG n.º _______ e inscrito no CPF sob n.º
_________ Endereço de Correio Eletrônico ____________, Telefone (__) _________, Celular (__)
_________.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).
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ANEXO X

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

ANEXO XI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

Nome da empresa: ................................................................................................................................., CNPJ nº.....
Endereço: ....................................................... Fone:..........................................................E-
mail: .........................................................................

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato representada
pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da
cédula de identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, empresa de pequeno porte, empresário
individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos
legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos
impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma
prevista pela legislação em vigor.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).
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ANEXO XII
À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

TERMO DE RENÚNCIA

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não pretende
recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgou os documentos de habilitação
RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando, em consequência,
com o curso do procedimento licitatório.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

ANEXO XIII

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL N.º 5.387/2009

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que na execução do
objeto da Concorrência n.º 00/2019, da qual fomos vencedores, contrataremos o percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de mão de obra entre moradores domiciliados no Município de Cascavel, bem como a
atenderemos ao estabelecido na Lei Municipal n.º 5.387, de 30 de dezembro de 2009.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato.
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ANEXO XIV

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO

SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DO CONTRATANTE

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que NÃO incorre
nas proibições previstas no art. 9º da Lei 8.666/1993, caput e incisos I, II e III, a saber:

I - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;

III - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato.

ANEXO XV
À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

Declaramos que:
a) As demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente;
b) Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social;
c) A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações

necessários à comprovação das demonstrações.
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice Fórmula de Cálculo1 Índice



21 de dezembro de 2019   -   Página 637 de 651

Edição Ordinária - Nº 2436 - Ano XI - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site http://www.cascavel.pr.gov.br  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

_________________________________________________________________________
Edital Modelo para Concorrência: Obra/Serviços não Comuns de Engenharia, habilitação completa e ampla participação
Elaboração: Dezembro/2019

44

LG=
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG=

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

1Substituir pelos valores em reais (R$).

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

_______________________________
Contador

(Nome, CRC e assinatura)

ANEXO XVII
À Comissão Permanente de Licitação do Município de Cascavel

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, EMPREGADO
DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE ECONÔMICA MISTA

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º _____________, inscrito (a) no
CPF/MF sob o n.º _________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às
normas vigentes, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

_______________, em __ de ____________ de 2019.

________________________________
Assinatura devidamente identificada do

representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração

com poderes específicos).

OBS.: Esta Declaração deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato.
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