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      COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL 
 

 
 

EDITAL MODO DE DISPUTA FECHADO MENOR PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  N.º 001/2018 

 

A Companhia Municipal de Habitação de 
Cascavel- COHAVEL, com sede na Rua Paraná, 

2607, Centro, Cascavel – PR, neste Edital doravante 
denominada simplesmente COHAVEL, torna público, 

para conhecimento dos interessados que fará realizar 
às 14:00 horas do dia 08/11/2018, Licitação Pública  

MODO DE DISPUTA FECHADO do tipo menor preço 
global, Empreitada por Preço Unitário para contração 

de serviços 

 

ANEXOS DO EDITAL 

Integram este edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo 
relacionados, dispostos na seguinte ordem: 

I – Termo de Referência 
II – Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de  pequeno 

porte 

III– Declaração de Responsabilidade Social e Ambiental 
IV – Modelo Carta Proposta de Preços  

V – Declaração de inexistência de fatos impeditivos 
VI – Declaração de idoneidade 

VII – Autorização para crédito 
VIII – Carta de nomeação 

IX– Declaração de Responsabilidade Técnica 
X -  Memorial Descritivo 

XI - Cronograma 
XII- – Declaração de Sujeição 

XIII -Declaração de conhecimento do local a ser realizada a obra 
 XIV - Atestado de visita ao local do objeto 

XV - Minuta do Contrato 
XVI - Projetos (PDF) 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETO 

1.1. No dia, hora e local fixados neste Edital, será aberta, pela Comissão de 
Licitação, a sessão pública desta Licitação. 

 
1.2. A Licitação será realizada de forma Presencial, no modo de disputa Fechado. 
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1.3. Os trabalhos serão conduzidos Pela Comissão de Licitação com o apoio da 

Equipe Técnica. 
 

1.4. Início da sessão de disputa de preços: 14:00 horas do dia 08/11/2018, no 

endereço: Prefeitura Municipal de Cascavel Rua Paraná, 5000 - Centro - 
CEP: 85810-011  

 
1.5. Constitui o objeto do presente procedimento a Contratação de empresa, 

legalmente estabelecida e especializada no ramo da construção civil, que 
satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da adequação de 

acessibilidade no Loteamento Parque dos Ipês, situado no Município de 
Cascavel/PR, com serviços de demolição, movimentação de terra, 

drenagem, calçadas e demais componentes de logística e canteiro, 
conforme Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma, nos termos e 

condições constantes neste Edital. 

2. SUPORTE LEGAL 

2.1. A legislação que regula esta licitação e os documentos que a instruem são os 

seguintes: 
 Lei 13.303 de 30/06/2016; 

 Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAVEL, aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da COHAVEL, com vigência a partir de 

01/07/2018; 
 Lei 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor; 

 Lei 8.137 de 27/12/1990 - Crime Contra Ordem Econômica e Relações de 
Consumo; 

 Lei Federal 8.429 de 02/06/1992; 
 Lei Complementar 123 de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alterações. 

 Aviso de Licitação; 
 Edital de Licitação; 

 Minuta do Contrato; 
 Anexos. 

3. SIGLAS 

3.1. Para efeito desta Licitação serão usadas as seguintes siglas: 

RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAVEL 

COHAVEL - Companhia Municipal de Habitação de Cascavel. 
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4. PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

4.1. O prazo de execução é de 60 (sessenta) dias calendário, conforme cronograma 
físico. 

 
4.2.  O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento vinte) dias. 

5. PREÇO MÁXIMO ADMITIDO 

5.1. O preço máximo admitido do presente processo licitatório é sigiloso e será 
informado após o final da etapa de negociação, nos termos do RILC. Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos item 7.1.19. 

6. RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. Os recursos destinados para a presente contratação são 0016.0482.0032-  
Realizar Melhorias na Estrutura Física existente nas Unidades Habitacionais de 

Interesse Social e a Substituição de Unidades Habitacionais Sinistradas e/ou em 
ruinas, como readequação das casas para pessoas com necessidades especiais e 

mobilidades reduzidas-    24 - 3.3.90.39.00.0000 – Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica– 3.3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de bens Imóveis. 
 

7. LOCAL PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS E PROTOCOLO DOS 
ENVELOPES 

7.1. O endereço para se obter qualquer comunicação e/ou informações sobre esta 
Licitação é na sede da COHAVEL, na Rua Paraná nº 2607, Centro, Cascavel, Paraná, 

telefone (45) 3039-6699. 
 

7.2. O Edital e seus respectivos anexos estão à disposição dos interessados na 
COHAVEL, no endereço mencionado, a partir da data da publicação do aviso de 

licitação até às 17:00h do dia anterior a data de abertura das propostas. Poderá 
ser feito download do Edital e seus anexos no site:   

www.cascavel.pr.gov.br/serviços/licitações. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7.3. Os envelopes serão entregues no setor de Licitações da COHAVEL, na Rua 

Paraná, nº 2607, até às 17:00 horas do dia 07/11/2018 e no dia 
08/11/2018 até às 13:31 no paço municipal no setor de Licitações do 

Município de Cascavel – rua Paraná, 5000, 2.º Andar. Não serão consideradas 
propostas entregues além do prazo estipulado. Entregues na prefeitura 

 
7.4. As informações pertinentes à presente licitação, tais como, aviso de licitação, 

classificação/desclassificação de proposta, atos de habilitação/inabilitação, 
eventual anulação ou revogação do processo, serão publicadas em órgão oficial e 

disponibilizadas na Internet no site www.cascavel.pr.gov.br/serviços/licitações 
sendo de responsabilidade das proponentes acessá-las para obtê-las.  

http://www.cascavel.pr.gov.br/serviços/licitações
http://licitacao.sanepar.com.br/
http://licitacao.sanepar.com.br/
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8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1. Qualquer interessado poderá impugnar o ato convocatório da presente 
Licitação, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de abertura, nos termos do RILC 

e Lei 13.303/2016. 
 

8.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 
nova data para realização do certame. 

 
8.3. Na hipótese de a COHAVEL não responder a impugnação até a data fixada 

para a entrega das propostas, a licitação será adiada, convocando-se nova data 
para entrega das propostas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

9.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 
9.2. Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados 
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) que se enquadre em um ou mais dispositivos do Artigo 38 da Lei 13.303/16; 
c) com registro de inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS; 

d) com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa; 

e) suspensos na COHAVEL; 
f) que se enquadre em um ou mais dispositivos do item 7.1.15 do RILC. 

10. COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO: 

- Os Envelopes deverão ser entregues fechados e indevassáveis, na data 

e horário previsto no preâmbulo deste Edital. 

 

10.1. Os documentos de proposta deverão ser entregues em envelope não 

transparente, fechado, contendo em sua parte externa a seguinte inscrição: 

 LICITAÇÃO Nº  / – COHAVEL 

 NOME COMPLETO DO LICITANTE 

 ENVELOPE N° 1 

 PROPOSTA 

 OBJETO: 
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10.2. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope não 

transparente, fechado, contendo em sua parte externa a seguinte inscrição  
 

 LICITAÇÃO Nº  / – COHAVEL 

 NOME COMPLETO DO LICITANTE 

 ENVELOPE N° 2 

  HABILITAÇÃO 

 OBJETO: 

11. DAS CONSULTAS  

11.1. As consultas referentes a dúvidas de caráter técnico ou de interpretação 
deste Edital deverão ser formuladas por escrito e enviadas para o endereço da 

COHAVEL, até às 17:00h do 5º (quinto) dia útil anterior a data de abertura. 
 

11.2. Os esclarecimentos decorrentes serão disponibilizados na internet no site 
www.cascavel.pr.gov.br/serviços/licitações, sendo de responsabilidade das 

proponentes acessá-los para obtê-los. 
  

11.3. Na hipótese de a COHAVEL não responder até a data fixada para a entrega 

das propostas, a licitação será adiada, convocando-se nova data para entrega das 
propostas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

 
11.4. Os estudos e dados complementares existentes nos Arquivos Técnicos da 

COHAVEL estarão à disposição para consulta, devendo os interessados manterem 
contato com o Engenheiro Fiscal do contrato. 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS ENVELOPE N° 1 

12.1. Indicação do representante autorizado, conforme Anexo VIII 
 

12.2. A não indicação de representante ou a não participação de sócio(s) ou 
diretor(es) estatutários(s) apto(s) para tanto no momento da abertura dos 

Envelopes, implica impossibilidade de participação durante a Sessão Pública, no 
que concerne à defesa dos interesses da Proponente. 

 
12.3. A carta de nomeação do representante deve ser assinada por quem tem 

poderes para constituir, por meio de instrumento particular (com firma 
reconhecida), ou ainda, por instrumento público. 

 
12.4. Se por instrumento particular, deverá obrigatoriamente estar acompanhado 
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de documento comprobatório de poderes, sob pena de não aceitação da 
representação. 

 
12.5. Caso o representante na sessão de abertura seja sócio proprietário, o mesmo 

deverá inserir no envelope nº 1 uma cópia do Contrato Social, do ato Constitutivo, 

do Estatuto com a respectiva ata de eleição ou de Certidão Simplificada da Junta 
Comercial, devidamente autenticados. 

 
12.6. A Carta Proposta de Preços, deve conter as seguintes informações, conforme 

Anexo IV. 
 Preço total unitário e final proposto; 

 Prazo de execução dos serviços; 

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados a partir da 

data de abertura da licitação; 

 Assinatura do representante legal, identificando-o (nome, número do CPF); 

 Nome da Proponente. 

 
12.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar 

autodeclaração de enquadramento, conforme anexo II firmada pelo 

representante legal, sob as penas da lei, acompanhada da respectiva 

comprovação de poderes, na forma do subitem 12.2.2 do edital ou procuração. 

A identificação de que a empresa não atende as condições de enquadramento de 

ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar 123/06, implicará na 

desclassificação da empresa do processo licitatório. Comprovada a falsidade da 

declaração apresentada pela Proponente, impõe-se sanção administrativa, 

atendido o devido processo legal e denúncia ao Ministério Público. 

 
12.8. Empresas que não se enquadram na definição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento 

diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar 123/2006, estão 

dispensadas de apresentar o documento descrito no item acima. 

13 DA HABILITAÇÃO ENVELOPE N° 2 

13.1. Esses documentos podem ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou pelo departamento de 

reprografia do paço municipal de Cascavel, ou ainda publicação em órgão de 

imprensa oficial, com exceção daqueles emitidos por meio de sistema eletrônico 
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via Internet. 

 
13.1.1. Todas as certidões deverão estar com prazo de validade vigente na data 

de sua apresentação. 

 

13.1.2. O não atendimento ao previsto neste item 13 e seus subitens poderá 

implicar em instauração de processo administrativo, para aplicação das 

penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

Cohavel. 

 

13.1.3. Apresentar Declaração de Responsabilidade Social e Ambiental conforme 

modelo anexo III. 

13.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

13.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, 

no caso de pessoa física; 

 

13.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. 

 
13.2.3. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar auto 

declaração de enquadramento, conforme Anexo II firmada pelo representante 

legal, sob as penas da lei, acompanhada da respectiva comprovação de poderes. 

A identificação de que a empresa não atende as condições de enquadramento de 

ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar 123/06, comprovada a falsidade da 

declaração apresentada pela licitante implicará na desclassificação da empresa 

do processo licitatório. A falsa declaração apresentada pela licitante, impõe-se 

sanção administrativa, atendido o devido processo legal e denúncia ao Ministério 

Público. 

 
13.2.4. Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 

de acordo com o modelo anexo V. 

 

13.2.5. Declaração Responsabilidade Social e Ambiental, conforme o modelo 
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constante no Anexo III deste Edital; 

 
13.2.6. Declaração de idoneidade, de acordo com o modelo constante no Anexo 

VI.  

 

13.2.7. Declaração de sujeição conforme anexo XII, devidamente assinada. 
 

OBS: Essas declarações deverão vir assinadas pelo representante legal da 

empresa (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos). 

13.3. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

13.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

13.3.2. Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União. 

 
13.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS 

- CRF. 

 

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Paraná, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa 

Estadual. 

 

13.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal. 

 
13.3.6. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhista - 

CNDT, que pode ser obtida através do sítio: www.tst.jus.br/certidao.  

13.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

13.4.1. Balanço Patrimonial na forma da Lei, do último Exercício Social exigível, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, contendo os 

respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente submetidos à 

autenticação no órgão competente do registro do comércio. 

 



9 

      COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL 
 

 
 

13.4.1.1. As empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, deverão comprovar a Escrituração Contábil Digital – ECD por meio 

de recibo de entrega junto a Receita Federal, igualmente, deverão apresentar o 

Balanço Patrimonial do último exercício social exigível. 

As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja 

exigível, deverão apresentar o Balanço de Abertura, contendo carimbo e 

assinatura do representante legal da empresa e do contador. 

As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia da 

declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último 

balanço patrimonial que antecede à condição de inatividade. 

 

13.4.2. Comprovação de Patrimônio Líquido no valor mínimo de 5% (cinco por 

cento) do valor máximo da proposta (conforme proposta do vencedor), 

devidamente registrado no Balanço Patrimonial, nos termos do subitem 12.5.1. 

 

13.4.2.2. Caso o somatório do Patrimônio Líquido estabelecido não seja atingido, 

será observada para aplicação do critério de habilitação, a ordem crescente de 

lotes arrematados. 

 
13.4.2.3 Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverá ser 

obedecido o artigo 14 da Lei Federal n.º 9.964 de 10/04/2000. 

 
 

13.4.2.4. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, 

expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da empresa proponente, com 

data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do início do certame; 

13.5 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

13.5.1. Acervo técnico mínimo exigido: A empresa e o profissional de 

engenharia deverão ter em acervo único para a quantidade de serviços 

relacionados no Anexo I deste processo licitatório. 

 
13.5.2. A empresa e o profissional de engenharia ou arquitetura deverão 

apresentar os documentos abaixo relacionados: 

 

13.5.2.1. Certidão de Registro ou inscrição no CREA – Conselho Regional de 
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Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 

comprovando a regularidade da situação da Contratada e de seus responsáveis 

técnicos, na forma da legislação vigente, de forma a garantir a uniformidade do 

projeto com a execução dos serviços; 

 
13.5.2.2. Declaração de disponibilidade, entre os responsáveis técnicos da 

empresa de pelo menos, um arquiteto ou um engenheiro civil, para a execução 

dos trabalhos a serem contratados;  

 
13.5.2.3. Além disso, a empresa deverá apresentar pelo menos um atestado de 

capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente registrada no CREA ou CAU, comprovando a execução de piso de 

concreto, totalizando área mínima de 150,00 m². 

 

13.5.2.4. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo 

grupo empresarial. No atestado deverá constar claramente que o mesmo foi 

fornecido para a licitante, com CNPJ, razão social e endereço da mesma. 

 

13.5.2.5. Indicação do responsável quando da execução dos serviços, conforme 

modelo do anexo IX. 

 
13.5.2.6. No caso da Licitante utilizar para comprovação das exigências mínimas 

atestada(s) de serviços referente a contratos executados sob o regime de sub-

empreitada, somente serão aceitos aqueles atestados que tenham sido emitidos 

diretamente pela contratante principal (proprietária do empreendimento) ou que 

estejam acompanhados de declaração da mesma, ratificando as quantidades 

executadas bem como os demais dados do atestado(s). 

 

13.5.2.7. No caso de uma Licitante vir a ser detentora da proposta de menor 

preço para mais de um lote, quando couber, para fins de habilitação técnica 

deverá atender ao somatório dos quantitativos mínimos exigidos no subitem 

13.5.2.3 correspondentes a cada um dos lotes. 

 

13.5.2.7.1. Caso o somatório dos quantitativos mínimos estabelecidos não seja 

atingido, será observada para aplicação do critério de habilitação, a ordem 

crescente de lotes arrematados. 
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13.6.1. São de caráter eliminatório o não atendimento das condições de 

habilitação solicitadas neste item 13 e seus subitens. Ocorrido isto, será retomada 

a sessão e chamadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-

lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que a comissão 

examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, até que se encontre uma 

proposta que atenda integralmente o Edital. 

 

13.7. Atendendo ao disposto no art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, no 

caso da microempresa ou empresa de pequeno porte não comprovar a sua 

regularidade fiscal, esta terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da notificação 

para regularização da sua situação fiscal, com apresentação do documento 

original, prorrogável pelo mesmo prazo por expressa solicitação da microempresa 

ou empresa de pequeno porte.  

 

13.7.2. A informação acerca do valor estimado do objeto da licitação para cada 

lote ocorrerá após o encerramento da etapa de negociação, nos termos do item 

7.1.19, do RILC. 

13.8 VISITA TÉCNICA 

13.8.1 Declaração de conhecimento do local a ser realizada a obra conforme anexo 
XIII ou; 
 
13.8.2. Atestado de visita ao local a ser realizada a obra, anexo XIV. 

 

13.8.3. Quanto à visita técnica, é facultada as empresas interessadas, a 

realização de visita ao local de execução dos serviços do objeto, a ser procedida 

até 02 (dois) dias imediatamente anteriores à data da sessão de abertura do 

certame, por intermédio de seu representante/responsável, a fim de verificarem 

as condições para a realização do serviço. 

 

13.8.4. As visitas deverão ser precedidas de agendamento junto ao 

Departamento Técnico da CONTRATANTE, pelo telefone (45) 3039-6699, no 

horário de expediente.  

 

13.8.5. A não realização de vistoria por parte do fornecedor adjudicatário 
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implicará a aceitação tácita das exigências constantes neste Termo de Referência 

e Edital. Portanto, não serão aceitas justificativas relativas ao desconhecimento 

das condições do local de execução do serviço do objeto a título de obtenção de 

pagamentos adicionais, aditivos e/ou prorrogação de prazos. 

14. DEMAIS DOCUMENTOS 

14.1. Sempre que houver necessidade de apresentação dos ANEXOS que compõe 

o presente Edital, os mesmos deverão ser apresentados devidamente assinados 

pelo Representante Legal da Proponente. 

 

14.2. A representação legal deverá ser devidamente comprovada visando a 

assinatura dos documentos integrantes do processo licitatório. 

15. DA ABERTURA, ANÁLISE, JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS E NEGOCIAÇÃO 

15.1. A Proponente não poderá retirar os Envelopes após iniciada a sessão de 

abertura das propostas, não cabendo a desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente aceito pela comissão de licitação e devidamente 

registrado na Ata. 

 
15.2. Na data e horário estipulados neste Edital se dará o início da sessão de 

abertura, e serão abertos os Envelopes conforme os procedimentos abaixo. 

 

15.3. Abertura dos Envelopes nº 1 – Proposta de Preços. 

 

15.4. Abertura dos Envelopes nº 2 – Habilitação. 

 

15.5. A documentação será verificada e rubricada obrigatoriamente pela 

Comissão de Licitação e, facultativamente, pelos representantes das empresas 

presentes. 

 
15.6. A Comissão de Licitação, em caso de suspensão de sessão, informará às 

Proponentes o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos por meio 
de convocação disponibilizada na Internet no site 

www.cascavel.pr.gov.br/serviços/licitações, sendo de responsabilidade das 
proponentes acessá-las para obtê-las.  
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16. DA ANÁLISE E JULGAMENTO 

16.1. Não serão aceitos protocolos em substituição de documentos. 

 
16.2. Será verificada a efetividade das propostas promovendo-se 

desclassificações nos temos do Art. 56 da Lei 13.303/2016. 

17. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO 

17.1. Caso haja discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por 

extenso do preço total final proposto será considerado pela COHAVEL o valor por 

extenso. 

 

17.2. Critérios de Julgamento para Microempresas/Empresas de Pequeno Porte: 

 
17.3. Após o término da análise das propostas  de preços, as microempresas ou 

empresas de pequeno porte que obtiverem proposta final até 10% inferior à 

melhor proposta terão a oportunidade, se houver interesse, de apresentar nova 

Proposta de Preços, de valor inferior, de maneira que obtenham a melhor 

proposta. 

 

17.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar nova proposta. Caso a Proponente não tenha representante legal na 

sessão, esta decairá do direito. 

 

17.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte não tendo interesse em 

apresentar nova proposta, ou não haja representante na sessão, a empresa 

subsequente, ou seja, empresa que esteja apta a utilizar o disposto na Lei 

Complementar 123/06 poderá fazê- lo nas mesmas condições. 

 

17.6. Ocorrendo empate entre duas  ou mais  microempresas ou empresas de 

pequeno porte,  a preferência para cobrir a melhor média final se dará por sorteio. 

 
17.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que deixar de incluir em 

sua Proposta de Preços (Envelope nº 1) a declaração solicitada no item 4 do 

capítulo VI, decairá do direito de ser tratada como tal. 



14 

      COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL 
 

 
 

18.  DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO 

18.1. Critério de Negociação:  A negociação ocorrerá com a empresa detentora 

da melhor proposta  na sessão pública, sempre que o representante da empresa 

estiver presente. 

 

18.2. Caso o preço final proposto permanecer acima do máximo estabelecido 

pela administração, a Comissão negociará com a empresa detentora da proposta 

classificada na sequência, ficando a anterior desclassificada por preço acima do 

máximo estabelecido. 

 
18.3. Em caso de ausência do representante ou negociação infrutífera em que a 

proposta de preços permanecer acima do máximo estabelecido, a comissão 

negociará com as demais empresas obedecendo a ordem crescente de preço final. 

 

18.4. A Comissão encerrará a sessão pública lavrando ATA circunstanciada, com 

as observações formais das empresas presentes sobre a documentação 

apresentada. 

 

18.5. Serão consignadas em ATA apenas as observações formais, não sendo 

admitidos apartes. 

19 . DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO 

19.1. Será analisada somente a documentação da Proponente melhor 

classificada. 

 

19.2. Verificado o atendimento das exigências do Edital, a Proponente melhor 

classificada será declarada vencedora, mediante publicação do resultado final. 

 

19.3. Inabilitada a Proponente melhor classificada, serão analisados os 

documentos habilitatórios das Proponentes com as propostas classificadas 

sequencialmente. 

 

19.4. A divulgação do valor orçado para cada lote ocorrerá após o encerramento 

da etapa de negociação, nos termos do Item 7.1.19 do RILC. 

 
19.5. O resultado final da licitação será publicado diário oficial do Município e 
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disponibilizado na internet. 

 
19.6. Dos atos da Comissão de Licitação, decorrentes da aplicação deste Edital, 

cabe recurso único, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no 

Artigo 59 da Lei 13.303/2016, contados a partir da publicação do resultado. 

 

19.7. O recurso deve ser protocolado na COHAVEL – Rua Paraná, 2607,centro, 

Cascavel – PR. 

 
19.8. Os recursos serão disponibilizados na Internet no site 

www.cascavel.pr.gov.br/serviços/licitações, sendo de responsabilidade das 

proponentes acessá-las para obtê-las. A partir da data de disponibilização as 

demais empresas participantes poderão apresentar contrarrazões no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis. 

20. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A LICITAÇÃO 

20.1. É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase do certame, 

promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de 

saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades 

meramente formais na proposta, documentação de habilitação ou complementar 

a instrução do processo. Todavia é vedada a inclusão posterior de documentos 

ou informações que deveriam constar originalmente na proposta. 

 

20.2. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente 

por funcionários da COHAVEL, inclusive membros da Comissão de Licitação, não 

serão considerados nem aceitos como argumentos para reclamações, 

impugnações ou reivindicações por parte das Proponentes. 

 

20.3. Critérios de saneamento de falhas para microempresas e empresas de 

pequeno porte: 

 

20.4. Conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Complementar 

147/14, no caso da microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar para 

comprovação da regularidade fiscal documento com restrição, será assegurado, 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, prorrogável por mais 5 (cinco). 

 

http://www.cascavel.pr.gov.br/serviços/licitações
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20.5. A não regularização da documentação no prazo acima, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no RILC, 

sendo facultado à COHAVEL convocar as Proponentes remanescentes, na ordem 

de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
20.6. Caso a empresa vencedora não venha a assinar o respectivo contrato a 

COHAVEL convocará, pela ordem de classificação, as outras empresas, de acordo 

com a legislação vigente, para serem adjudicatárias do objeto nas mesmas 

condições da empresa primeira colocada. Em não havendo aceitação da proposta 

por nenhuma das demais proponentes, proceder-se-á nova Licitação. 

 
20.7. Incidindo a empresa vencedora na hipótese estabelecida no item acima, a 

mesma estará sujeita às penalidades previstas no RILC. 

21. DO CONTRATO 

21.1. Dos prazos: 

 
21.1.1. Os contratos celebrados com a COHAVEL terão prazo de vigência e prazo 

de execução. 

 

21.1.2. O prazo de execução corresponderá ao prazo que a Contratada tem para 

a realização do objeto contratado. 

 
21.1.3. O prazo de vigência corresponderá ao prazo necessário para a emissão 

da Ordem de Serviço, bem como para a execução de acertos ou reparos e a 

respectiva emissão do laudo de recebimento definitivo do objeto contratado. 

 
21.1.4. O início do prazo de execução dos contratos se dará em até 15 (quinze) 

dias da assinatura do contrato, e sua contagem se efetivará com o recebimento 

da Ordem de Serviço pela Contratada. 

 

21.1.5. O prazo de vigência do contrato terá início no dia útil imediatamente 

posterior a assinatura do Contrato pela COHAVEL. 

 
21.1.6. A Contratada deve iniciar os serviços em até 10 dias corridos após o 

início do prazo de execução do contrato, não o fazendo estará sujeita ás sanções 
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cabíveis, mas o prazo será igual ao que foi estabelecido. 

 
21.1.6. Os prazos do contrato poderão ser prorrogados, observando-se o item 

10.2.5 e seguintes do RILC. 

 

21.2. A licitante vencedora será convocada para que no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis da convocação, proceda a assinatura e retirada do Contrato, 

sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, salvo motivo justificado e aceito pela COHAVEL. 

 

21.2.1. Como condição para celebração do Contrato a licitante vencedora deverá 

manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

conforme determina a legislação vigente. A manutenção das condições de 

habilitação fiscal deverá ser comprovada mediante atualização das respectivas 

certidões no Cadastro de Fornecedores da COHAVEL. 

21.2 ENCARGOS DA CONTRATADA 

21.2.1. Cabe a Contratada prestar os serviços conforme Termo de Referência 

constante do Anexo I. 

 

21.2.2. A Contratada assumirá integral responsabilidade civil, administrativa e 

penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados a COHAVEL, ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e/ou prepostos, na execução do objeto 

da presente licitação. 

 

21.2.3. A Contratada, a partir do momento em que for cientificada formalmente 

pela COHAVEL, deverá ressarcir a Companhia pelo(s) valor(es) pago(s) por 

multas impostas por órgãos públicos ou de classe que exerçam fiscalização sobre 

a execução do objeto contratado. 

Nas despesas a que se refere o caput da presente cláusula, também incluem-se 

àquelas despesas havidas com os advogados que vierem a atuar no objeto da 

defesa administrativa ou judicial com vistas a afastar as autuações e multas 

impostas decorrentes da execução do objeto contratado, bem como das custas 

relativas a despesas judiciais e administrativas, aqui se incluindo, mas não se 

limitando àquelas havidas com as custas com fotocópias, autenticação, 

reconhecimento de firmas, despesas cartoriais de toda a sorte, o pagamento de 
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peritos judiciais, designação de prepostos e testemunhas necessárias à defesa 

Companhia e as despesas com deslocamento, passagens aéreas e terrestres, 

locação de veículos, utilização de ônibus, táxis e veículos próprios da Contratante 

e as estadias em hotéis, despesas de refeição e telefonemas, desde que 

devidamente comprovadas; 

 
21.2.4. Do mesmo modo, sendo a Contratante demandada com parte Requerida 

em Ações Trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, no qual 

venha a ser responsabilizada direta, indireta, solidária ou subsidiariamente, a 

Contratada deverá ressarcir todas as despesas inerentes à apresentação de 

defesa da COHAVEL, bem como eventuais valores que vierem a ser penhorados, 

dados em garantia ou pagos em decorrência de referidas Ações, autorizando, 

desde já, sejam retidos e compensados os créditos devidos pela Contratante à 

Contratada, nesse ou em outros contratos em vigência. 

 

21.2.5. A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a vigência do 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação junto ao Cadastro de 

Fornecedores da COHAVEL. 

 

21.2.6. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 

CONTRATANTE. 

 

21.2.7 A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de acordo com os 

parágrafos 1º e 2º do artigo 81 da Lei 13.303/2016. 

 
21.2.8. A existência e a atuação da Fiscalização da CONTRATANTE em nada 

restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 

concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações, próximas 

ou remotas. 

21.3. ENCARGO DA CONTRATANTE 

21.3.1. Cabe a COHAVEL, a seu critério e através da área requisitante, exercer 
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ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do objeto licitado. 

Esta fiscalização verificará a correta execução dos serviços, podendo rejeitá-los, 

quando estes não atenderem ao especificado. 

 
21.3.2. A COHAVEL também fica autorizada à preventivamente, promover a 

retenção dos créditos devidos em decorrência da execução do presente contrato, 

quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do 

contrato relativos ao não pagamento ou a discussões administrativas ou judiciais 

relativas à encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 
22. MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

22.1. A Nota Fiscal deverá ser apresentada em 2 (duas) vias, sem emendas ou 

rasuras, sendo que a 1ª via (original).  

 

22.2. Na Nota Fiscal DEVERÁ constar o número do contrato, o número da agência 

bancária e da conta bancária da CEF, ou vir acompanhado de boleto bancário. A 

nota fiscal deverá ser emitida conforme a legislação fiscal vigente, com 

observância, principalmente ao preenchimento de seus campos. 

 

22.3. A(s) Nota(s) Fiscal(is) compreenderá(ão) os serviços executados, 

juntamente com a medição, devidamente atestada pelo fiscal operacional, 

especificando o tipo de serviços com as respectivas quantidades. 

22.4. Deverá ser atualizado no Cadastro de Empresas da COHAVEL os 

documentos de habilitação fiscal, solicitados quando da abertura da licitação. 

 
22.5. Devem acompanhar o processo de pagamento os demais documentos 

elencados no termo de Referência. 

 
22.6. Os pagamento serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a 

apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is devidamente certificada(s) pela área 

gestora. 

 

22.7. No caso de atraso de pagamento serão aplicadas as seguintes sanções: 

a) multa de 0,1% ao dia, sobre o valor pago em atraso, incidentes a partir do 

primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação, limitada a 2%; 
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b) juros moratórios calculados com base na Taxa de Juros de Longo 

Prazo – TJLP, pró-rata-die, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao 

vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento desta; 

c) correção monetária calculada com base no Índice Preços ao Consumidor Amplo 

– IPCA, pró-rata-die, incidente a partir do primeiro dia subsequente ao 

vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento desta. 

 

22.8. A COHAVEL pagará à Contratada os preços homologados, os quais incluem 

todos os custos necessários à perfeita execução do Contrato. 

 
22.9. Fica estabelecido que a Contratada não procederá ao desconto de título, 

não fará cessão de crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede 

bancária e a COHAVEL não endossará nem dará aceite a eventuais títulos que 

forem apresentados por terceiros. Os pagamentos das Notas Fiscais serão 

efetuados através de crédito na conta corrente da Contratada junto a CEF, ou na 

forma de boleto bancário. Para a Contratada que não tiver conta no banco, os 

seus créditos ficarão disponíveis como OP – Ordem de Pagamento, devendo ser 

retirado pela Contratada numa das agências do Banco contratado pela COHAVEL 

para pagamentos. 

 
22.10. Em caso de atraso pela Contratante, as verbas de natureza acessória 

(juros, multa e correção monetária) serão pagas por meio de crédito em conta 

corrente, conforme as regras contidas no item anterior. 

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. A Contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido 

o contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará 

sujeita às seguintes sanções previstas no RILC e na Lei 13.303/2016: 

I – advertência; 

II - multa moratória;  

III - multa compensatória; 

IV - suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a COHAVEL, por até 02 (dois) anos. 

 

23.2. As sanções constantes no subitem 20.7.1 poderão ser aplicadas de forma 
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cumulativa. 

 
23.3. As condutas que podem levar a aplicação de penalidades encontram-se 

descritas no RILC e na Lei 13.303/2016. 

 

23.4. São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre 

outras: 

I - não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou 

retirada do instrumento equivalente; 

II - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado 

pela COHAVEL; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a COHAVEL em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 

VI - incorrer em inexecução contratual. 

VII - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

VIII - ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

IX - ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

X - ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; 

XI - ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar 

de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

XII - ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração 

pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 

respectivos instrumentos contratuais; 

XIII - ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados com a administração pública; 

XIV - ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, 

entidades ou agentes públicos; 

XV - ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras 
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e dos órgãos de fiscalização; 

XVI - ter sofrido condenação definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

XVII - ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de 

auxílio alimentação dos empregados na data fixada; 

XVIII - ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas; 

XIX - deixar de manter o nível de qualidade exigido pela COHAVEL na execução 

do contrato, bem como deixar de evitar a sua degeneração quando for o caso. 

 

23.5. Estendem-se os efeitos das sanções também aos profissionais que tenham 

praticado quaisquer dos atos acima indicados. 

 

Da Sanção de Advertência: 

23.5.1. A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma 

junto ao Cadastro da COHAVEL, independentemente de tratar-se de empresa ou 

pessoa cadastrada, ou não. 

 

23.5.2. A reincidência da sanção de advertência ensejará a aplicação de 

penalidade de suspensão. 

 

Da Sanção de Multa: 

23.5.3. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, 

poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido 

para a licitação em questão; 

II - em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos 

termos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado da 

Licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo 

estabelecido para a licitação em questão; 

III - pela recusa em assinar o contrato ou ata de registro de preços, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, multa 

correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em 

questão; 
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IV - no caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 5,00 %(cinco por 

cento) sobre a parcela não executada; 

V - no caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 10,00 %(dez por 

cento), sobre o valor total do contrato; 

VI - nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10,00%(dez por 

cento), sobre o valor da parcela entregue em atraso. 

 

23.5.3. O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas 

judiciais cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar 

de licitação e impedimento de contratar com a COHAVEL, por até 02 (dois) anos; 

 

Da Sanção de Suspensão: 

23.5.4.Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de 

causar, ou que tenha causado dano à COHAVEL, suas instalações, pessoas, 

imagem, meio ambiente ou a terceiros. 

 

23.5.5. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a 

suspensão poderá ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou 

grave (de 13 a 24 meses). 

 

23.5.6. A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período 

de até 2 (dois) anos a contar do término da primeira imputação, implicará no 

agravamento da sanção a ser aplicada. 

 

23.5.7. O prazo da sanção a que se refere o subitem acima terá início a partir da 

sua publicação no Diário Oficial do Município, estendendo-se os seus efeitos à 

Cohavel. 

 

23.5.8. A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento 

de contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, 

se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral; 

 

23.5.9. Caso a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar for aplicada no curso da vigência de outro contrato, a 

COHAVEL poderá, a seu critério, garantido o contraditório e a ampla defesa, 
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rescindir o outro contrato mediante comunicação escrita previamente enviada ao 

contratado, ou mantê-lo vigente. 

 

23.5.10. A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação 

e impedimento de contratar com a COHAVEL, por até 02 (dois) anos será 

registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o Art. 23 da Lei n° 

12.846, de 1° de agosto de 2013. 

 

23.5.11. O registro de fornecedor da Contratada será cancelado quando o 

mesmo sofrer sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento para 

contratar com a COHAVEL. 

 

23.5.12. Antes da aplicação de qualquer das multas acima relacionadas a área 

gestora do contrato, notificará formalmente a Contratada garantindo o 

contraditório e ampla defesa, concedendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para 

apresentar sua manifestação. 

 

23.5.13.  Da decisão final cabe recurso à autoridade superior, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contado da intimação do ato. 

 

23.5.14. As decisões oriundas dos processos administrativos sancionatórios 

serão publicadas no Diário Oficial do Município e, imediatamente, registrada no 

Cadastro de Fornecedores da Cohavel.  

 

23.5.15. No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído 

o processo administrativo, a importância devida correspondente à aplicação da 

multa deverá ser recolhida perante junto a Tesouraria da COHAVEL, em até 5 

(cinco) dias úteis a partir da sua notificação da decisão final. 

 

23.5.16. Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a 

Contratante descontará a referida importância, de eventuais créditos a vencer da 

empresa Contratada. Na ausência de créditos disponíveis para quitação da 

importância da multa, a Contratante executará a Garantia do Contrato, e quando 

for o caso, será cobrado judicialmente. 
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23.5.17. O Contrato poderá ser rescindido sem prejuízo das penalidades a serem 

aplicadas, sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Cohavel. 

 

23.6  SUBCONTRATAÇÃO 

23.6.1. Não será permitida a subcontratação. 

 

23.7 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

23.7.1. Nos termos da Lei n.º 10.192/2001, é nula de pleno direito qualquer 

estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1(um) 

ano, periodicidade esta que é contada a partir da data limite para apresentação 

da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. A apresentação de uma proposta na Licitação fará prova de que a empresa 

licitante: 

 

24.1.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, 

que os comparou entre si e obteve expressamente informações necessárias, 

antes de apresentá-la. 

 

24.1.2. Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital. 

 

24.1.3. Considerou que o edital e seus anexos permitiram a elaboração de uma 

proposta totalmente satisfatória. 

 

24.1.4. Atende as condições de participação, não se enquadrando nas hipóteses 

de impedimento previstas no Edital. 

 

24.2. Fica estabelecido que as especificações, anexos e documentação da 

Licitação são complementares entre si. 

 

24.3. A COHAVEL reserva-se o direito de revogar a presente Licitação por 

interesse público anteriormente ao inicio da fase de lances ou propostas. 
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24.3.1. Em havendo interesse de revogação após iniciada referida fase, a mesma 

será precedida de processo administrativo no qual sejam asseguradas as 

garantias do contraditório e da ampla defesa, salvo no caso de manifestação 

expressa e prévia de todos os licitantes renunciando o direito de contestar o ato 

respectivo. 

 

24.4. A COHAVEL poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos 

presentes documentos de Licitação a qualquer tempo antes da data limite para 

acolhimento das propostas. Qualquer modificação no Edital 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. 

 

24.5. A COHAVEL poderá, até a data da celebração do Contrato, desclassificar 

por despacho fundamentado a vencedora da Licitação, se houver qualquer fato 

ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da Licitação que desabone 

sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e financeira, sem que caiba à 

vencedora nenhuma indenização ou ressarcimento, independentemente de 

outras sanções legais decorrentes da adesão a este Edital. 

 

24.6. É facultado à COHAVEL, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da 

mesma, promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a 

instrução do procedimento licitatório. 

 

24.7. A comissão poderá convocar técnicos da(s) área(s) pertinente(s) ao objeto 

licitado, quando houver necessidade de emitir parecer técnico, para garantir que 

as propostas apresentadas atendam as especificações mínimas exigidas. 

 

24.8. A COHAVEL poderá aceitar prazos de entrega diferentes dos constantes na 

Carta Proposta de Preços (Planilha de Orçamento), por interesses administrativos 

desde que devidamente justificada pela Autoridade Competente, mediante 

emissão de comunicado anterior a data de abertura da licitação. 

 

24.8.1. A arrematante, optando por prazo nos termos do comunicado, deverá 

confirmá-lo na proposta encaminhada ou no caso de dispensa desta, via “chat” 
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no sistema. 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1. O presente edital com todos os documentos nele referidos e seus anexos 

serão parte integrante do contrato a ser celebrado entre a COHAVEL e a empresa 

vencedora da Licitação. 

 

25.2. O presente Edital está aprovado pela área jurídica da COHAVEL e 

instaurado por sua Diretoria Executiva. 

 

25.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Paraná, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, como o competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. 

 
 

 
 

Cascavel/PR, 15 de outubro de 2018. 

 
 

 
Nei Hamilton Haveroth 

Presidente 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - Objeto: Contratação de empresa, legalmente estabelecida e especializada no 

ramo da construção civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para 

execução da adequação de acessibilidade no Loteamento Parque dos Ipês, situado 
no Município de Cascavel/PR, com serviços de demolição, movimentação de terra, 

drenagem, calçadas e demais componentes de logística e canteiro, conforme 
Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma anexos a este Termo de 

Referência. 
 
1.1 - Tabela descritiva dos serviços: 
 

 
 

    ORÇAMENTO - PARQUE DOS IPÊS 

     
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DE CASCAVEL - 

SEPLAN 
     SETOR DE PROJETOS 
           
           
     ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 5000 PROTOCOLO N°: 

     MUNICÍPIO: CASCAVEL - PR ORGÃO:  

     
TAB. DE REF.: SINAPI/PR (JUNHO DE 2018) 

- NÂO DESONERADOS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ART N°: 20173142658 

      DATA: 01/08/2018 ENGº CIVIL MING CHIA HSU CREA: 143.210-D/PR 

No. 

do 
Item 

Fonte Código Descrição Unid. 

Valores 

Quant. 

BDI 20,73% 

Unitário 
Unitário 

c/ BDI 
Total 

Total 

atualizado 
com BDI 

      CALÇADAS - PARQUE DOS IPÊS         R$ 0,00 R$ 0,00 

1     SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES         R$ 0,00 R$ 0,00 

1.1 SINAPI 78472 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

M2     334,03     

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 
M2     2,00     

1.3 COMP. TAP. 01 

TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA, H= 

1,20 m, ESTRUTURA DE MADEIRA, 
UTILIZAÇÃO 3X 

M     284,21     

1.4 COMP. DEM. 01 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES ATÉ 15 CM, COM MARTELO 

PNEUMÁTICO E COMPRESSOR, COM 
CARGA MANUAL DE ENTULHO PARA 

CAMINHÃO OU CONTETOR 

M2     334,03     

1.5 SINAPI 97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 

M3XKM     537,74     

1.6 COT. 

Decr. 

Munic. 
12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA LICENCIADA DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL  

M3     23,38     
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2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         R$ 0,00 R$ 0,00 

2.1 SINAPI 93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016 

M3     3,90     

2.2 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
M3     3,74     

2.3 SINAPI 97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 

M3XKM     3,68     

2.4 COT. 

Decr. 

Munic. 
12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA LICENCIADA DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL  

M3     0,16     

3     DRENAGEM         R$ 0,00 R$ 0,00 

3.1 SINAPI 83623 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M     37,50     

3.2 COMP. DRN. 01 

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA 

CANA, DIAMETRO 300 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

ASSENTAMENTO) 

M     227,00     

3.3 SINAPI 97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 

M3XKM     737,84     

3.4 COT. 

Decr. 

Munic. 

12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA LICENCIADA DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL  

M3     32,08     

4     CALÇADAS         R$ 0,00 R$ 0,00 

4.1 SINAPI 68325 

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 

SELANTE ELASTICO A BASE DE 

POLIURETANO 

M2     334,03     

4.2 SINAPI 93679 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2     5,20     

5     RELOCAÇÃO DE PORTA         R$ 0,00 R$ 0,00 

5.1 SINAPI 72144 
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE 
PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

UN     1,00     

5.2 SINAPI 90818 

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA 

DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P 

UN     1,00     

5.3 SINAPI 90829 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA 

PORTA DE 90X210CM FIXADO COM 

PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 

UN     1,00     

5.4 SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3     1,89     

5.5 SINAPI 84123 
LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE 

CONCR APARENTE ANTIGO 
M2     2,00     

5.5 SINAPI 89168 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

M2     2,08     
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5.6 SINAPI 87893 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

M2     4,16     

5.7 SINAPI 87799 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 

MM. AF_06/2014 

M2     4,16     

5.8 SINAPI 88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2     6,16     

5.9 SINAPI 96135 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

M2     6,16     

5.10 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2     38,35     

6     SERVIÇOS FINAIS         R$ 0,00 R$ 0,00 

6.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2     334,03     

          
          
          

            

 Ming Chia Hsu        
 Engenheiro Civil        
 CREA/PR 143.210/D        
 IPC - Instituto de Planejamento de Cascavel       

 

2 - Local dos serviços: Rua Chopinzinho, trecho da rua compreendida entre as 

ruas Bororós e Edite Elvira Sgarioni. 
 

3 - Valor máximo da contratação: O orçamento base foi elaborado conforme 
tabela 1.1 acima, sendo o valor da presente contratação sigiloso, obedecendo assim 

o Regulamento Interno de Licitações e Contratos item 7.1.19, e será divulgado após 
o encerramento da etapa de negociação. No preço proposto deverão ser 

consideradas as obrigações do item 17 e 18 deste Termo de Referências, os 
encargos sociais, as despesas diretas e indiretas e também o lucro da empresa, 

além das observações citadas abaixo. Será vencedora a empresa que atender ao 

Edital quanto à documentação e apresentar o MENOR PREÇO. 
O BDI considerado no orçamento, referente ao objeto desta contratação, obedece 

os limites propostos pelo TCU (Tribunal de Contas da União), no valor de 20,73%, 
o qual entende-se ter seu parecer jurídico aprovado. 

  
4 - Justificativa: Necessidade de adequação para acessibilidade da Rua 

Chopinzinho - Loteamento Parque dos Ipês, uma vez que a mesma, em virtude de 
declive muito acentuado do terreno, dificulta a saída dos mutuários das unidades 

habitacionais e o escoamento adequado da água das chuvas. Estes fatores fazem 
com que seja necessária a adequação do local, por meio de execução de reformas 
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em alguns trechos de calçada, execução de novas rampas de acessibilidade nas 
esquinas, e execução de canaleta para drenagem das águas pluviais. 

 
5 - Prazo, local e condições de entrega: O prazo total para execução dos 

serviços será de 60 dias, a partir da emissão da ordem de serviço pela Companhia 

Municipal de Habitação de Cascavel (COHAVEL), e os pagamentos serão realizados 
conforme boletim de medição mensal elaborado pela COHAVEL. Os serviços serão 

entregues, pela CONTRATANTE, conforme especificado nas ordens de serviço, de 
acordo com as necessidades da CONTRATADA. 

 
6 - Acervo técnico mínimo exigido e visita técnica: A empresa e o profissional 

de engenharia deverão ter em acervo único para a quantidade de serviços abaixo 
relacionados para os lotes deste processo licitatório. 

A empresa e o profissional de engenharia ou arquitetura deverão apresentar os 
documentos abaixo relacionados: 

- Certidão de Registro ou inscrição no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, comprovando a 

regularidade da situação da Contratada e de seus responsáveis técnicos, na forma 
da legislação vigente, de forma a garantir a uniformidade do projeto com a 

execução dos serviços; 

-Declaração de disponibilidade, entre os responsáveis técnicos da empresa de pelo 
menos, um arquiteto ou um engenheiro civil, para a execução dos trabalhos a 

serem contratados;  
Além disso, a empresa deverá apresentar pelo menos um atestado de capacidade 

técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
registrada no CREA ou CAU, comprovando a execução de piso de concreto, 

totalizando área mínima de 150,00 m². 
É de fundamental importância que a empresa atenda a qualificação técnica mínima 

exigida, para que o CONTRATANTE tenha a garantia de que os participantes do 
certame tenham a experiência necessária do objeto desta concorrência. O atestado 

de capacidade da empresa acompanhado da CAT (Certidão de Acervo Técnico) do 
CREA/CAU é necessário, por se tratar de uma obra de engenharia. 

Quanto à visita técnica, é facultada as empresas interessadas, a realização de visita 
ao local de execução dos serviços do objeto, a ser procedida até 02 (dois) dias 

imediatamente anteriores à data da sessão de abertura do certame, por intermédio 

de seu representante/responsável, a fim de verificarem as condições para a 
realização do serviço. As visitas deverão ser precedidas de agendamento junto ao 

Departamento Técnico da CONTRATANTE, pelo telefone (45) 3039-6699, no horário 
de expediente. A não realização de vistoria por parte do fornecedor adjudicatário 

implicará a aceitação tácita das exigências constantes neste Termo de Referência 
e Edital. Portanto, não serão aceitas justificativas relativas ao desconhecimento das 

condições do local de execução do serviço do objeto a título de obtenção de 
pagamentos adicionais, aditivos e/ou prorrogação de prazos. 
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7 - Fiscalização e acompanhamento: O recebimento e aceite dos serviços, 
objeto da referida contratação a ser firmado entre as partes, será acompanhado e 

fiscalizado por representantes designados pela CONTRATANTE, nos termos do item 
10.3 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos desta Companhia. 

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de fiscalizar os itens contratados, podendo 

para isso, cancelar o pagamento das faturas no caso de inobservância de qualquer 
exigência quanto ao cumprimento do contrato. 

Caberá à fiscalização designada tomar todas as providências necessárias ao 
imediato acionamento do representante da CONTRATADA logo que constatada 

qualquer irregularidade por parte da mesma, a fim de solucionar os problemas 
detectados. 

Observado o disposto no item 10.3.7 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos desta Companhia, o recebimento do objeto desta contratação será de 

responsabilidade dos representantes designados pela CONTRATANTE e será 
realizado da seguinte forma: 

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado;  
- Definitivamente, por empregado ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observado o disposto no item 10.3.9 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos desta Companhia.  
No caso de consideradas insatisfatórias as condições dos itens recebidos 

provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo os itens serem substituídos, sem qualquer custo ou 

oneração para a CONTRATANTE. 
Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então, será 

desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. A 
CONTRATADA terá prazo limite de 15 (quinze) dias corridos a contar da 

notificação para providenciar a substituição dos itens contratados, a partir da 
comunicação oficial feita pela CONTRATANTE. Caso a substituição do item não 

ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na 
entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital. 

O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil 

a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita aceitação e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 

- Serviço executado de acordo com a Especificação Técnica; 
- Quantidades em conformidade com o estabelecido na ordem de serviço; 

- Entrega/conclusão no prazo, local e horários previsto na ordem de serviço.  
O recebimento definitivo dar-se-á:  

- Após verificação física que constate a integridade do serviço;  
- Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes 

neste Termo de Referência, Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento e 
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Cronograma, Normas e Leis vigentes. 
Satisfeitas as exigências e condições previstas, será feito atestação no verso da 

nota fiscal, efetuada por representante designado pela CONTRATANTE, 
considerando o valor do contrato, de acordo com previsão legal. 

A atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à contratação, à sua execução e as 
consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, 

e a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos serviços não implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

Em suma, a fiscalização deverá obedecer o disposto no item 10.3 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos desta Companhia. 

 
8 - Forma da execução dos serviços: 

( x ) Parcela única 
(    ) Parcelada 

O regime de execução - Empreitada por Preço Unitário - é o contrato no qual 
os pagamentos são efetuados conforme o progresso da obra segundo medições das 

quantidades efetivamente executadas, sendo multiplicados os quantitativos 
medidos pelos preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, que é a 

planilha contendo a relação de todos os itens de serviços e materiais incluídos na 

obra, para os quais a CONTRATADA cotou seus preços unitários. 
 

 
9 - Procedimentos de segurança: A CONTRATADA deverá: 

a) Obedecer a todas as recomendações, com relação à engenharia de segurança 
do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras NR-10, NR-18, e NR-35 do 

Ministério do Trabalho sendo, portanto, de uso obrigatório todos os equipamentos 
de proteção individual (EPIs) e procedimentos dispostos nas referidas normas; 

b) Estabelecer obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual por 
todas as pessoas presentes no local de execução dos serviços, de acordo com o 

risco de lesão decorrente de cada atividade desenvolvida; 
c) Adotar as recomendações dos fabricantes quanto ao uso e manuseio adequados 

de seus produtos; 
d) Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos 

serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a 

destruição ou danificação do material instalado ou parte do mesmo até a definitiva 
aceitação desta pela Fiscalização, bem como as indenizações que possam vir a 

serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados. 
Referencias: 

NR - 04 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - "Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho"; 

NR - 06 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - " Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI)"; 

NR - 07 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - "Edificações"; 
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NR - 09 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - "Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)"; 

NR - 11 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - "Transporte, 
Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais". 

 

10 - Projeto de adequação da rua chopinzinho no loteamento parque dos 
ipês: A obra será executada conforme projetos e memoriais descritivos. Todos os 

detalhes, tipo de material, medidas, etc..., encontram-se detalhados no projeto. 
Genericamente a execução dos serviços consta de: Demolição, Movimentação de 

Terra, Drenagem e Calçadas. 
O Projeto de Adequação foi desenvolvido pelo Engenheiro Civil Marcos Augusto 

Borges, Crea-Pr 153.038/D e ART nº 20173142788, composto por: 
a) Memorial Descritivo; 

b) Projeto com 3 folhas. 
O Orçamento foi desenvolvido pelo engenheiro Civil Ming Chia Hsu, Crea-pr 

143.210/D e ART n° 20173142658. 
 

11 - Garantia e assistência técnica: A CONTRATADA deverá oferecer serviços 
de assistência técnica permanente e gratuita durante a vigência da “garantia de 

instalação/execução dos serviços”, contada a partir do recebimento definitivo pela 

CONTRATANTE.  
A CONTRATADA deverá prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, assistência 

técnica, a vigorar durante a garantia.  
Eventuais suportes deverão ser prestados no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contados após a solicitação de assistência técnica.  
Deverá a CONTRATADA refazer quaisquer serviços que apresentarem problemas, 

não eximindo a mesma de qualquer responsabilidade ou obrigações estabelecidas 
no Código de Defesa do Consumidor. 

 
12 - Critério de recebimento e aceitação do objeto: Quando do recebimento 

dos serviços, a fiscalização da CONTRATANTE verificará a conformidade de acordo 
com as especificações (Termo de Referência, Projetos, Memorial Descritivo, 

Orçamento e Cronograma, Normas e Leis vigentes), e após a entrega dos mesmos, 
será realizada análise e/ou inspeção quanto à funcionalidade, qualidade e 

especificações dos serviços entregues. A entrega será considerada efetivada e 

definitiva, se obedecer ao que está especificado no item 7 deste Termo de 
Referência. 

Os serviços objeto deste Termo, deverão atender às especificações de projeto, 
citado no item 10 deste Termo de Referência. 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá rejeitar 
os serviços, determinando sua adequação ou rescindindo a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis. 
Os serviços que não atenderem a todas as exigências da CONTRATANTE serão 

reprovados e deverão ser imediatamente refeitos, correndo por conta exclusiva da 
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CONTRATADA as despesas com pessoal, transporte e materiais decorrentes deste 
procedimento. Quaisquer materiais necessários a adequação de um serviço 

reprovado pela CONTRATANTE, deverão ser adquiridos e repostos pela 
CONTRATADA, sem quaisquer prejuízos à CONTRATANTE. Da mesma forma, 

quaisquer problemas que vierem ocorrer com os serviços relacionados com obra 

civil, de responsabilidade da CONTRATANTE, por falta ou má orientação da 
CONTRATADA, e gerar reprovação junto à órgãos competentes, deverão ser refeitos 

(contemplando material e mão de obra) por esta última. 
A CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA, com no mínimo 15 (quinze) 

dias corridos de antecedência, caso necessite o refazimento de serviços. 
Para os serviços que precisarem ser refeitos, a CONTRATADA terá o prazo limite de 

15 (quinze) dias corridos a contar da verificação para realizar seu refazimento.  
A efetivação do pagamento estará sujeito à ação de refazimento dos serviços 

reprovados por parte da CONTRATADA. 
Quaisquer danos ocasionados pelos funcionários da CONTRATADA, quanto ao 

serviços e/ou produtos utilizados, serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA e os prejuízos ocasionados deverão ser arcados em sua totalidade 

pela mesma, sem qualquer oneração para a CONTRATANTE. 
O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da 

Lei, pela qualidade e quantidade do serviço entregue, bem como o recebimento 

definitivo pelo setor competente da CONTRATANTE, não exclui a responsabilidade 
da CONTRATADA por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos dos serviços, 

aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no 
respectivo Edital e verificadas posteriormente. 

O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital autoriza a CONTRATANTE 
a suspender o pagamento até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades previstas na presente convocação. 
Caso a adequação não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA 

incorrendo em descumprimento na execução do presente objeto e sujeita à 
aplicação das sanções previstas no Edital. 

 
13 - Fiscais operacional e de contrato: Fica então estabelecido que: 

a) O Fiscal Operacional será o Engenheiro Civil RAFAEL FELSKI KIKUTI, servidor 
público, cedido a esta Companhia, pela Prefeitura Municipal de Cascavel, matrícula 

n° 28.350-9 e Crea/PR n° 116.556/D, devendo cumprir as disposições contidas 

neste Termo de Referência. Suplente: Rainer Bracht, empregado público, lotado 
nesta Companhia, matrícula n° 44. 

b) O Fiscal de Contrato será a Engenheira Civil MARCELLE VIEIRA SUTIL DE 
OLIVEIRA, empregado público, lotado nesta Companhia, matrícula n° 50 e Crea/PR 

n° 74.578/D, devendo cumprir as disposições contidas neste Termo de Referência. 
Suplente: Henrique Lionço Milani, servidor público, cedido a esta Companhia, pela 

Prefeitura Municipal de Cascavel, matrícula n° 29.342-3. 
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14 - Vigência do contrato: O prazo de vigência do contrato de 120 dias a partir 
da assinatura do contato. 

 
15 - Condições e prazos de pagamento: Até 30 (trinta) dias após apresentação 

da nota fiscal acompanhada com todos os documentos solicitados em edital e/ou 

contrato, válidos/ vigentes e completos. 
a) Somente serão considerados para efeito de pagamento, os serviços efetivamente 

executados pela CONTRATADA em conformidade com o Orçamento e Termo de 
Referência e demais documentos técnicos. 

b) Os pagamentos serão efetuados a cada medição mensal, com base nas faturas 
emitidas e com os serviços aprovados pela Fiscalização dos mesmos. 

c) O Cronograma Físico – Financeiro é uma peça referencial, podendo haver 
flexibilização na ordem de alguns serviços, desde que para aperfeiçoar e 

compatibilizar os mesmos, porém, o prazo não deverá ultrapassar o estipulado. 
d) O Cronograma Físico - Financeiro deverá ser atualizado mensalmente; 

e) O pagamento da última medição somente será efetuado quando do término dos 
serviços e com expedição do Termo de Recebimento Provisório, bem como a 

documentação legal necessária junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 
descritas no contrato, incluindo a baixa da matricula no INSS. No Termo de 

Recebimento Provisório deverão constar os pequenos reparos, consertos, 

correções, remoções e ajustes nos serviços relativos ao objeto do contrato, dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 
16 - Critério de avaliação das propostas: Menor Preço. 

 
17 - Obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: Constituem 

obrigações do CONTRATANTE: 
17.1 Efetuar o pagamento ajustado, dentro do prazo; 

17.2 Dar à CONTRATADA as condições necessárias a garantir execução do 
contrato; 

17.3 Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução 
do objeto; 

17.4 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre 
irregularidades observadas nos serviços; 

17.5 Exercer a fiscalização da execução do objeto deste certame, na forma 

prevista pela Lei Federal nº 13.303/2016. 
 

18 - Obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: Constituem 
obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e no contrato (ou 

instrumento equivalente): 
18.1 Executar o serviço contratado, e entregar os itens, objetos deste termo, 

na forma e ora ajustados, em conformidade com este Termo de 
Referência; 

18.2 Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de 



37 

      COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL 
 

 
 

Referência; 
18.3 Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme 

legislação vigente; 
18.4 Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, por meio do setor 

competente, que acompanhará o fornecimento, orientando, fiscalizando 

e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o 
exato cumprimento das condições pactuadas; 

18.5 Levar à CONTRATANTE, para autorização expressa do gestor, toda e 
qualquer alteração de especificações técnicas, ainda que decorrente de 

divergência; 
18.6 Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, 

estadual e municipal, as normas da CONTRATANTE; 
18.7 As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo 

descumprimento das disposições legais que regem a execução do 
objeto do presente Termo serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar 
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares; 

18.8 Arcar com todo o ônus e riscos de transporte e frete, carga e descarga 
necessários; 

18.9 Repor todo material, que for considerado pelo setor de Fiscalização, 

danificado no ato do recebimento; 
18.10 Será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários, em 

especial durante o transporte e a carga e descarga dos produtos, bem 
como durante a prestação dos serviços contratados; 

18.11 Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, 
sociais, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil 

decorrentes da execução do presente contrato;  
18.12 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

18.13 Estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da 
unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões 

ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas 
obrigações; 

18.14 Apresentar, sempre que solicitado durante a execução do contrato, 

documentos que comprovem cumprir a legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais e demais 
obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 

13.303/2016 ou legislações pertinentes; 
18.15 Emitir Nota Fiscal, e arquivo XML e enviar para a CONTRATANTE através 

do e-mail cohavel@hotmail.com, onde deverá constar obrigatoriamente 
a descrição do produto ou serviço, a quantidade solicitada, o valor 

unitário e valor total, juntamente com a cópia da requisição ou ordem 



38 

      COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL 
 

 
 

de compra/serviço anexa; 
18.16 Emitir boleto bancário conforme a nota fiscal emitida, ou caso possua 

conta no banco Caixa Econômica Federal (e somente neste banco) a 
indicação dos dados bancários para pagamento via transferência de 

valores; 

18.17 Assumir inteira responsabilidade pela supervisão de seus funcionários, 
não se fazendo necessária qualquer manifestação da CONTRATANTE 

sobre a sua requisição, bem como, não cabendo à CONTRATANTE 
qualquer ônus pela execução dos referidos serviços; 

18.18 Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas 
internas relativas à segurança dos locais onde serão executados os 

serviços, instruindo-os quanto à prevenção de incêndio e implementar 
medidas pertinentes de proteção à segurança e saúde no trabalho de 

acordo com a legislação vigente; 
18.19  Manter, durante a vigência do Contrato, representação com 

endereço fixo; 
18.20 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços. 
 

19 - Penalidades: A licitante ou CONTRATADA que incorra nas faltas referidas na 

Lei Federal nº 13.303/2016, bem como a licitante que, convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento 

equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados à 
ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas no item 11 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos desta Companhia ou nos arts. 82 a 84 da Lei 
Federal nº 13.303/2016 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la: 

19.1 O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no 
pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor 

total do lote em que houve o descumprimento, isentando em 
consequência a CONTRATANTE de quaisquer acréscimos, sob qualquer 

título relativo ao período em atraso. 
19.2 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com 

o contrato ou instrumento equivalente, implica no pagamento de multa 
de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do lote em que 

houve o descumprimento. 

19.3 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o 
contrato ou instrumento equivalente, implica no pagamento de multa 

de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do lote em que 
houve o descumprimento. 

19.4 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato ou 
instrumento equivalente, aceitar ou retirar a ordem de serviço, para 

efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua 
obrigação. 

19.5 A aplicação de multa, a ser determinada pela CONTRATANTE, após 
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regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa 
inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista 

no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações. 
19.6 Constituem motivos para rescisão de contrato o previsto no item 10.4 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos desta Companhia. 

 
 

 
Cascavel/PR, 28 de setembro de 2018. 

 
 

Elaborado por: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Eng.ª Civil Marcelle Vieira Sutil de Oliveira                      

Crea-PR 74.578/D 
Diretora do Departamento Técnico 

COHAVEL 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
LICITAÇÃO: _____/___ 

 
A (nome da empresa), com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em __/__/__, 
NIRE (nº), CNPJ (nº), estabelecida na (Rua, nº, bairro, Cidade, Estado, CEP), declara, sob 

as penas da Lei, que: 
1. Enquadra-se na condição de (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), nos termos da Lei 

Complementar 123, de 14/12/2006. 

2. A receita bruta, nos termos da Lei Complementar 123/2006, auferida no último ano calendário 

foi de R$ _________________ (dispensada de declarar se a empresa encontra-se no ano-calendário de início de 

atividade). 

3. A pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma das hipóteses abaixo, nos termos da Lei 

Complementar 123/2016: 

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, em que 

a receita bruta global ultrapasse o limite para obtenção do benefício; 

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 

não beneficiada por esta Lei Complementar, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para 

obtenção do benefício; 

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtenção do benefício; 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

X - constituída sob a forma de sociedade por ações; 

XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 

pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

 
 

(Município), _____ de __________ de _____. 
 
 

Nome: _________________________________ 
CPF: ___________________________________ 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 

 

(Empresa)____________________________________________________ 
inscrita no CNPJ nº ______________________________, por intermédio de seu 

sócio, proprietário ou diretor Sr.(a)________________________, portador da 
Carteira de Identidade nº____________________________ e CPF nº 

____________________________, DECLARA: 
 

1. Para fins no disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

 

2. Que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a 
trabalho escravo, conforme disposto nas Leis nº 9.777 de 30 de dezembro de 1998, 

nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Federal nº 75, de 20 
de maio de 1993; 

 
3. Que respeita os Direitos Humanos e não permite qualquer forma de 

discriminação, cumprindo as obrigações trabalhistas e assegurando condições 
dignas de trabalho aos funcionários; 

 
4. Que não adota práticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades 

em observância aos atos legais normativos e administrativos relativos às áreas de 
meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, 

mas não se limitando, ao cumprimento da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do 
Meio Ambiente) e Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

 

 
 
 

 
(local e data) 

 
 

___________________________ 
Assinatura devidamente identificada 

do representante legal da empresa 
proponente 
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ANEXO IV 
 

PROPOSTA 
 

 
 

          PARQUE DOS IPÊS 

     
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DE CASCAVEL - 

SEPLAN 

     SETOR DE PROJETOS 
     ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 5000 PROTOCOLO N°: 

     MUNICÍPIO: CASCAVEL - PR ORGÃO:  

     

TAB. DE REF.: SINAPI/PR 

(JUNHO DE 2018) - NÂO 

DESONERADOS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

ART N°: 20173142658 

      DATA: 01/08/2018 ENGº CIVIL MING CHIA HSU CREA: 143.210-D/PR 

No. 

do 
Item 

Fonte Código Descrição Unid. 

Valores 

Quant. 

BDI 20,73% 

Unitário 
Unitário 
c/ BDI 

Total 

Total 

atualizado 

com BDI 

      
CALÇADAS - PARQUE DOS 

IPÊS 
        R$  R$  

1     
SERVIÇOS INICIAIS E 

DEMOLIÇÕES 
        R$  R$  

1.1 
SINA

PI 
78472 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

M2     334,03     

1.2 
SINA

PI 
74209/1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 

M2     2,00     

1.3 
COM

P. 
TAP. 01 

TAPUME EM TELA PLÁSTICA 
LARANJA, H= 1,20 m, ESTRUTURA 

DE MADEIRA, UTILIZAÇÃO 3X 

M     284,21     

1.4 
COM

P. 
DEM. 01 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO SIMPLES ATÉ 15 CM, 
COM MARTELO PNEUMÁTICO E 

COMPRESSOR, COM CARGA 

MANUAL DE ENTULHO PARA 
CAMINHÃO OU CONTETOR 

M2     334,03     

1.5 
SINA

PI 
97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 

M3XK

M 
    537,74     

1.6 COT. 
Decr. 

Munic. 

12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA 

LICENCIADA DE TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL  

M3     23,38     

2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         R$ 0,00 R$ 0,00 

2.1 
SINA

PI 
93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3     3,90     

2.2 
SINA

PI 
96995 

REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

M3     3,74     

2.3 
SINA

PI 
97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018 

M3XK
M 

    3,68     
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2.4 COT. 

Decr. 

Munic. 

12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA 

LICENCIADA DE TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL  

M3     0,16     

3     DRENAGEM         R$ 0,00 R$ 0,00 

3.1 
SINA

PI 
83623 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO 

PARA CANALETA LARG = 30CM, 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M     37,50     

3.2 
COM

P. 
DRN. 01 

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, 

EM MEIA CANA, DIAMETRO 300 
MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO) 

M     227,00     

3.3 
SINA

PI 
97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018 

M3XK
M 

    737,84     

3.4 COT. 

Decr. 

Munic. 

12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA 

LICENCIADA DE TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL  

M3     32,08     

4     CALÇADAS         R$ 0,00 R$ 0,00 

4.1 
SINA

PI 
68325 

PISO EM CONCRETO 20 MPA 

PREPARO MECANICO, 

ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
SELANTE ELASTICO A BASE DE 

POLIURETANO 

M2     334,03     

4.2 
SINA

PI 
93679 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

M2     5,20     

5     RELOCAÇÃO DE PORTA         R$ 0,00 R$ 0,00 

5.1 
SINA

PI 
72144 

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE 

PORTA DE PASSAGEM OU 
JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL 

UN     1,00     

5.2 
SINA

PI 
90818 

ADUELA / MARCO / BATENTE 

PARA PORTA DE 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015_P 

UN     1,00     

5.3 
SINA

PI 
90829 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 

5X1,5CM PARA PORTA DE 

90X210CM FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 

UN     1,00     

5.4 
SINA

PI 
97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M3     1,89     

5.5 
SINA

PI 
84123 

LIXAMENTO MAN C/ LIXA 
CALAFATE DE CONCR APARENTE 

ANTIGO 

M2     2,00     
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5.5 
SINA

PI 
89168 

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 
PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 

M2     2,08     

5.6 
SINA

PI 
87893 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2     4,16     

5.7 
SINA

PI 
87799 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 35 MM. AF_06/2014 

M2     4,16     

5.8 
SINA

PI 
88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

M2     6,16     

5.9 
SINA

PI 
96135 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017 

M2     6,16     

5.10 
SINA

PI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

M2     38,35     

6     SERVIÇOS FINAIS         R$ 0,00 R$ 0,00 

6.1 
SINA

PI 
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2     334,03     

          

 
1. Condições de pagamento ______________________ (conforme item 16.1 do edital). 

 
2. O prazo de entrega é de  ______________________ (conforme previsto no item 3.1 do  anexo II do edital ). 

 
3. O prazo de validade da proposta é de _________ (sessenta dias, conforme inciso VII  
 do item 6 do edital) a contar da abertura da licitação.  
 
4. Se vencedora da licitação, assinará a ata de registro, na qualidade de representante legal o Sr. 

_________________________________________ portador da Carteira de Identidade RG n.º 
______________________ e CPF n.º ____________________ residente à Rua 
__________________________ nº.______, bairro:__________________, na cidade de________________ 
no estado ______________ CEP: ________________EMAIL.______________________________ 

 

 
 _______________, em __________ de ____________ de 2017. 
 
 

_______________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 

 representante legal da empresa proponente  
(apontado no contrato social ou procuração 

 com poderes específicos). 
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ANEXO V 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

 

 

O(A) licitante __________________________________________, com domicílio (ou 

sede) na cidade de _______________________, estado ___________________, 

endereço _______________________ através de seu(sua) representante legal (no caso 

de pessoa jurídica) _______________________________, DECLARA,  sob as penas da 

lei e para os fins do Edital de Pregão Eletrônico  nº PP____/2018, 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 as documentações 

habilitatórias do referido Edital.  

 

Por ser verdade, firmo(amos) a presente. 

 

 

Local e data. 

_______________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 

 representante legal da empresa proponente  
(apontado no contrato social ou procuração 

 com poderes específicos). 
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ANEXO VI 
 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNCO N.º ____/____, instaurado 

pela Companhia Municipal de Habitação de Cascavel - COHAVEL, que não estamos 

suspensos de licitar com a COHAVEL e não fomos declarados inidôneos pela a 

Administração Pública, em quaisquer de suas esferas. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

 
 _______________, em __________ de ____________ de 2018 

 
 

 
 

 
________________________________ 

Assinatura devidamente identificada do 
 representante legal da empresa proponente  

(apontado no contrato social ou procuração 
 com poderes específicos). 
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ANEXO VII 
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITO 

(Utilizar papel timbrado da empresa) 

 
À COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL- COHAVEL, Rua 

Paraná, 2607, Centro – Cascavel – PR, CEP 85812-011: 
 

Vimos pela presente solicitar a V. Sas., que todos os pagamentos para liquidação 
de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam efetuados através de crédito 

em nossa conta corrente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL abaixo indicada: 
 

AGÊNCIA Nº: 
NOME DA AGÊNCIA: 

NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 
CIDADE: 

ESTADO: 
 

Salientamos que o crédito efetuado na conta corrente acima indicada dispensará 

qualquer documento de quitação de nossa parte e que divergências porventura 
existentes entre o valor faturado e o valor do crédito serão tratados junto à 

COHAVEL. 
 

Outros sim, declaramos que a conta corrente acima informada é de nossa exclusiva 
titularidade. 

 
Atenciosamente, 

(Carimbo da Empresa) 
 

 
 

Assinatura do representante legal 
 

Nome__________________________________ 

Cargo___________________________________ 
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ANEXO VIII 

 
 

CARTA DE NOMEÇÃO 
 

LICITAÇÃO N° ________/2018 
 

OBJETO: 
 

LOTE(S): 
A empresa ____________________, com sede na 

_______________________________________, 

CNPJ N° _________________, representada pelo (a) Sr. (a) 
________________________________, 

abaixo assinado, NOMEIA o (a) Sr. (a) __________________, portador (a) do RG 
N° ___________ e CPF N° ______________, para representá-la perante a 

Companhia Municipal de Cascavel - COHAVEL , nos atos relativos exclusivamente 
a sessão pública da licitação em referência, outorgando-lhe poderes, inclusive para 

acordar, renunciar, discordar, sanear eventuais falhas nos termos do edital, receber 
a devolução de documentos,  e assinar ATA. 

 
 

 
Assinatura : 

Nome do Responsável Legal: 
CPF: 

 

 
 

 
 

 
 

Endereço e telefone para contato: 
 

 
 

 
 

OBS: A indicação do Representante nos termos deste modelo não abrange poderes para 
assinar os demais documentos dos envelopes de proposta e habilitação 
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ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

LICITAÇÃO N.º     /2018 
OBJETO: 

LOTE(S): 
O abaixo assinado, _____________________________________, Identidade n.º 

____________ na 
qualidade de responsável legal pela empresa __________________________ 

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), 
de acordo com as Resoluções n.º 218 e n.º 317 do CONFEA - Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia, bem como no RILC, caso venhamos a vencer a referida 
licitação:  

1. Engenheiro Responsável Técnico: 
Nome: 

CREA: 
Assinatura: 

 

2. Engenheiro: 
Nome: 

CREA: 
Assinatura: 

 
3. Engenheiro: 

Nome: 
CREA: 

Assinatura: 
 

Declaramos que todos os engenheiros acima relacionados pertencem ao quadro 
técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa. Os referidos 

responsáveis farão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs junto ao CREA 
ou similar registradas no respectivo órgão de classe, no prazo definido no edital e 

seus anexos, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas no RILC e no 

Edital da presente licitação. 
 

 
Proponente: 

Local e Data 
_________________________________________ 

Assinatura: 
Nome do Representante Legal: 

CPF:                                               
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ANEXO X 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.  INTRODUÇÃO 

1.1  Objetivo Geral 

1.1.1. Estas especificações de Equipamentos, Materiais e Serviços discriminam as 
condições gerais previstas no projeto que deverão ser atendidas na execução das 

obras de adequação na Rua Chopinzinho, localizada no Loteamento Parque dos 
Ipês, entre as ruas Bororós e Edite Elvira Sgarioni, Quadras 07, e 12, pela 
contratada e pelos órgãos da Prefeitura Municipal de Cascavel. Também discrimina 

os insumos (materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados e os métodos 
construtivos a serem seguidos. 

1.1.2. A proposta do projeto consiste na reforma de trechos de calçada, rampas, e 
execução de canaleta para drenagem de águas pluviais. 

1.1.3. Integram e complementam este memorial os arquivos em dwg, contendo: Planta 

baixa, elevações, cortes e demais detalhamentos. 

1.1.4. São integrantes destas especificações, como se nelas estivessem transcritas, as 

Normas Técnicas da ABNT, e, ainda; códigos, normas, leis e regulamentos dos 
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionárias 

de serviços públicos, que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de serviços 
aqui descritos. 

1.1.5. Para fins de especificação os termos abaixo têm os seguintes significados: 

 a) Contratante - autoridade responsável pela contratação dos serviços; 

 b) Contratada - pessoa física ou jurídica responsável pela execução dos 

serviços; 

 c) Fiscalização - indivíduo ou comissão representante do Contratante junto à 
Contratada, designado(a) para verificar, de modo sistemático, o cumprimento de 

todas as disposições contratuais e ordens complementares, em todos os seus 
aspectos; 

 d) ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 e) NBR - Norma Brasileira Registrada do SINMETRO; 

 f)  SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial; 

 g) DIN - Normas Industriais Alemãs; 

 h) LEI 8666 -  de 21 de Junho de 1993, da Presidência da República; 
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 i) NR – 06 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho de 
Equipamentos de Proteção Individual; 

 j) NR – 18 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - “Condições e 
meio ambiente de trabalho na indústria da construção"; 

 l) EPI – Equipamento de Proteção Individual, de acordo com a NR-06; 

 m)  PCR – Pessoa em cadeira de rodas, de acordo com a NBR 9050/2004; 

 n) PMR – Pessoa com mobilidade reduzida, de acordo com a NBR 9050/2004; 

1.2 Assistência Técnica e Administrativa 

1.2.1 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a 

Construtora CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a 
prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir 
andamento conveniente aos trabalhos. 

1.2.2 Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à CONTRATADA fornecer e 
conservar o equipamento mecânico e as ferramentas necessárias, contratar mão 

de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe 
homogênea e suficiente de operários que assegurem progresso satisfatório às 
obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes para 

sua conclusão no prazo fixado em contrato.  

1.2.3 Todos os materiais e mão-de-obra serão fornecidos pela CONTRATADA. 

1.2.4 Os materiais empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, 
obedecer às orientações dos fabricantes quanto ao método executivo e às 
ferramentas apropriadas, e às normas da ABNT. Em caso de dúvidas deverão 

prevalecer as normas da ABNT. 

1.3  Fiscalização 

1.3.1 É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa verificação dos materiais e 
execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso 
a todas as partes das obras. 

1.3.2 FISCALIZAÇÃO deverá ser exercida por engenheiros vinculados à CONTRATANTE, 
sempre adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, toda 

e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 
construção. 

1.3.3 CONTRATADA deverá manter sempre na obra a disposição da FISCALIZAÇÃO um 

livro diário de ocorrências - Diário de Obras - atualizado, com fornecimento de 
cópia para a FISCALIZAÇÃO. Este servirá para anotações de rotinas de obra, bem 

como condições climáticas, greves, alterações de projetos ou especificações e 
demais ocorrências. 

1.3.4 A empresa CONTRATADA obrigatoriamente deverá apresentar amostras dos 

materiais empregados para apreciação por parte dos profissionais da equipe de 
projetos da FISCALIZAÇÃO.  
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1.3.5 À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e 
serviços, sem prejuízo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, e sem 

que esta tenha direito a qualquer indenização, sempre que estes estiverem em 
desacordo com o Memorial de especificações, respectivo projeto e detalhes. 

1.3.6 A CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro de obras, todos os materiais 

porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como, iniciar quaisquer 
demolições exigidas, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das 

referidas demolições e reconstruções. 

1.3.7 A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento 

da comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou 
subordinado seu, que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 

1.3.8 Nos serviços a cargo de diferentes empresas contratadas estas deverão articular-
se entre si de modo a proporcionar o andamento mais rápido e harmonioso da obra 

em seu conjunto. 

1.3.9 Qualquer dúvida concernente ao disposto no item precedente deverá ser resolvida 
entre as referidas empresas, se necessário com a interferência da FISCALIZAÇÃO, 

a qual poderá decidir em definitivo e sem apelação. 

1.3.10 O pagamento dos serviços contratados deverá ser realizado de acordo com o 

estabelecido no Contrato. 

1.4 Responsabilidades 

1.4.1 Ficará a cargo exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade civil e criminal 

da obra. A Contratada será responsável pela manutenção da ordem, mantendo 
serviço de vigilância no canteiro, até a entrega definitiva da obra. 

1.4.2 A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos serão executados pela 
CONTRATADA, de acordo com as exigências da municipalidade local.  

1.4.3 Periodicamente, a obra deverá ser limpa, sendo procedida remoção de todo entulho 

e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas 
e andaimes deverão ser limpos e empilhados, livres de pregos. 

1.4.4 A completa limpeza do terreno deverá ser efetuada dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

1.4.5 O Contratante, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de 

materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer nas áreas de 
propriedade do Município. 

1.4.6 A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos projetos e suas 
formas, dimensões e concepções arquitetônicas e ao presente MEMORIAL. 
Nenhuma alteração nos projetos e especificações poderá ser feita sem 

consentimento prévio da FISCALIZAÇÃO, por escrito. 

1.4.7 Em caso de dúvidas quanto à interpretação do memorial de especificações, do 

projeto arquitetônico, detalhes ou das instruções de concorrência, deverá ser 
previamente consultada a FISCALIZAÇÃO. 
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1.4.8 Em casos de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas 
em escala, deverão prevalecer sempre as primeiras. 

1.4.9 Todos os detalhes de serviços que constarem nos desenhos e não mencionados nas 
especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas 
especificações e que não constarem nos desenhos, deverão ser interpretados como 

parte de todo projeto arquitetônico. 

1.4.10 A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes 

e durante a execução de quaisquer serviços. 

1.4.11 A Contratada deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de 

Previdência Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho, devendo fornecer os 
equipamentos de proteção individual (EPI), específicos para cada atividade 
desenvolvida. Deverá ainda entregar à Fiscalização cópia do recibo dos 

equipamentos assinado, um para cada um dos envolvidos na obra, além de 
treinamento para o uso dos EPI. 

1.5 Recebimento Provisório 

1.5.1 Quando a obra e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos em perfeito 
acordo com o Contrato, deverá ser lavrado um termo de Recebimento Provisório que 

deverá ser passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por um 
representante da FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA. 

1.5.2 As duas primeiras vias deverão ficar em poder da FISCALIZAÇÃO, destinando-se a 
terceira à CONTRATADA. 

1.6 Recebimento Definitivo 

1.6.1 O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado 60 (sessenta) dias após o 
Recebimento Provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas todas 

as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados, e 
se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de 

pagamento a operários e fornecedores de materiais e prestadores de serviços 
empregado nas obras objeto do Contrato. 

1.6.2 O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser passado no mesmo número de vias, 
assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida no item precedente para o 
Recebimento Provisório. 

1.6.3 O Termo de Recebimento Definitivo deverá conter formal declaração de que o prazo 
mencionado no artigo 618 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a 

partir da data deste mesmo Termo. 

1.6.4 A garantia por cinco anos, de que trata o referido artigo do Código Civil, deverá ser 
declarada por escrito pela CONTRATADA; que substituirá ou refará, por sua conta, 

sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, as partes que 
apresentarem defeitos ou vícios de execução, não oriundos de mau uso. 
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1.7 Sub-empreitadas 

1.7.1 A CONTRATADA não poderá sub-empreitar as obras e serviços contratados no seu 

todo, podendo, contudo fazê-lo parcialmente para cada serviço, mantida, porém, 
sua responsabilidade direta perante a FISCALIZAÇÃO. 

1.8 Acidentes de Trabalho 

1.8.1 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer 
acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido 

de patentes registradas e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, 
a destruição ou danificação da obra em construção até sua aceitação definitiva pela 

FISCALIZAÇÃO, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros 
por fatos oriundos dos contratos, ainda que ocorridos na via pública. 

1.9 Incêndio 

1.9.1 Deverá ficar a critério da CONTRATADA fazer, por sua própria conta, os seguros 
contra fogo, quer na obra, quer de todos os materiais existentes no local da mesma. 

1.9.2 A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, seja a 
que título for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha feito, 
assim como não poderá retardar ou suspender serviço de reconstrução, com base 

em demora no pagamento da indenização por parte da Companhia de Seguros. 

1.9.3 A CONTRATADA só ficará obrigada a efetuar o seguro, em caso de exigência 

contratual expressa. 

1.9.4 No caso de incêndio, as partes da obra atingidas deverão ser demolidas e 
reconstruídas, se, a juízo da FISCALIZAÇÃO, não puderem ser reparadas 

convenientemente. 

1.9.5 Se o incêndio se manifestar em material de obra, deverá ser o mesmo readquirido 

pela CONTRATADA. 

1.9.6 Em qualquer um dos casos as reparações imediatas, e de acordo com as 
determinações da FISCALIZAÇÃO, deverão ocorrer por conta exclusiva da 

CONTRATADA. 

1.10 Licenças e Franquias 

1.10.1A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos 
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando 
todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública, bem 

como, atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas de água, luz e força. 
É obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, à sua custa, 

das multas impostas pelas autoridades. 

1.11 Penalidades Contratuais 

1.11.1As multas por infração de cláusulas contratuais, seja por montante ou por modo de 

cobrança, deverão ser estabelecidas no Contrato; 
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1.11.2Igualmente no Contrato deverão constar os casos de sua rescisão e outras 
obrigações a assumir neste particular. 

1.11.3Os prazos para a finalização da obra deverá estar em contrato, sendo suas 
penalidades descritas no mesmo. 

1.12 Armazenamento de Materiais 

1.12.1A CONTRATADA deverá ser responsável pelo armazenamento, em condições 
adequadas, de todos os componentes necessários à preparação dos concretos, 

abrigando o cimento e estabelecendo a rotatividade correta dos seus depósitos, 
protegendo as pilhas de agregados contra a contaminação por materiais estranhos 

ou segregação e todas as providências complementares, inclusive em atendimento 
à determinação particular da FISCALIZAÇÃO, na guarda e manutenção dos 
materiais. 

1.13 Gerais 

1.13.1 Aconselha-se visita ao local onde se implantará a obra para conhecimento das 

condições em que atualmente encontram-se o terreno e os imóveis existentes, 
antes da assinatura do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores por 
parte da CONTRATADA com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas 

na documentação.  

1.13.2 Dos resultados desta verificação preliminar deverá a CONTRATADA dar imediata 

comunicação escrita à FISCALIZAÇÃO, apontando discrepâncias, omissões ou erros 
que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, 
regulamentos ou leis que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento 

das obras. 

1.13.3 A CONTRATADA deverá manter um engenheiro na obra, devidamente inscrito no 

CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região, sob 
a qual esteja jurisdicionada a obra. Os contatos entre a Fiscalização e a 
CONTRATADA deverão ocorrer, preferencialmente, através deste profissional. 

1.13.4 Antes do início dos serviços, a CONTRATADA confeccionará placa de obra (de 
Projeto e Execução), e deverá afixá-la em local visível e adequado, nos padrões e 

dimensões de acordo com as normas vigentes. 

1.13.5 Para indicar as características de forma, textura, cor, resistência, qualidade, etc., 
do material a ser empregado nestas especificações, são citadas marcas, que devem 

ser interpretadas como “protótipos comerciais”, que servem exclusivamente para 
indicar o tipo de material a empregar. Em todos os casos de caracterização de 

materiais ou equipamentos através de determinada marca, tipo, denominação ou 
fabricante, fica subentendida a alternativa: “ou RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE”, 
a critério do autor do projeto. 

2  DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

Os serviços a serem executados deverão seguir a previsão em projeto e 

orçamento, sendo: Adequação de trechos de calçada e rampas, execução de 
canaleta para drenagem de águas pluviais e alterações da Casa 06.  
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ANEXO XI 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PARQUE DOS IPÊS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DE CASCAVEL - SEPLAN 

SETOR DE PROJETOS 

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 5000 PROTOCOLO N°: 

MUNICÍPIO: CASCAVEL - PR ORGÃO:  

TAB. DE REF.: SINAPI/PR 

(JUNHO DE 2018) - NÂO 

DESONERADOS 

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:  

ART N°: 20173142658 

DATA: 01/08/2018 ENGº CIVIL MING 

CHIA HSU 

REG. CREA: 143.210-

D/PR 

ITEM SERVIÇOS   30 DIAS 60 DIAS TOTAL C/ BDI 

1 SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES 
R$    

%    

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
R$    

%    

3 DRENAGEM 
R$    

%    

4 CALÇADAS 
R$    

%    

5 RELOCAÇÃO DE PORTA 
R$    

%    

6 SERVIÇOS FINAIS 
R$    

%    

VALOR DA PARCELA 
R$ 

  
 

TOTAL ACUMULADO   

PERCENTUAL DA PARCELA 
% 

  
 

PERCENTUAL ACUMULADO   
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ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

 
LICITAÇÃO N° _____/2018 

 
O Signatário da   presente,____________________________________________ 

Carteira de Identidade n°_________________, representante legal, em nome da 
empresa ______________________, declara: 

1. concordar, na íntegra, com os termos do Edital de Licitação e com todos 
documentos dele componentes; 

2. Não tem dúvidas sobre quaisquer dos documentos que compõem o Edital e 
demais elementosinstrutores da licitação, não podendo reivindicar posterior 

desconhecimento ou falta de recebimento de quaisquer das partes que o integram. 
3. que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta 

empresa e que a mesma se submete à automática desclassificação, caso tal venha 
a ocorrer durante o processo de Licitação; 

4. sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da 

habilitação; 
5. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos. 

6. Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer 
tempo, exime a ora Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa 

acarretar; 
8. que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou 

solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a 
mesma for solicitada pela Comissão de Licitação, no prazo que a mesma estipular; 

10. Incluiu nos preços ofertados todas as despesas dos serviços e encargos a seguir 
relacionados, quando existirem: mão-de-obra especializada que se fizer necessária, 

seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, 
infortunística do trabalho e outros fenômenos da natureza, responsabilidade civil 

por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios com impostos, taxas 
(inclusive ARTs), regulamentos e posturas municipais, 

estaduais e federais que abrangerem os serviços sem caber o direito de repassar  

à COHAVEL, deslocamentos de membros da equipe para visitas a campo, reuniões, 
fóruns técnicos de discussão e apresentação, incluindo quilometragem, pedágio, 

custos de hospedagem e diárias (refeições), entre outras, custos de plotagem em 
papel sulfite, impressões (textos, memoriais, especificações técnicas, e outros), 

cópias, transparências, encadernações, cópias em mídia tipo CD e outros similares, 
custos de base cartográfica, licenciamentos junto ao IAP, informações junto à Copel 

e outras entidades, análises laboratoriais, pré-aprovação de travessias e ocupação 
de áreas especiais nos órgãos competentes, entre outras necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços. 
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11. Visitou os locais dos serviços e tem pleno conhecimento das condições dos 
mesmos. 

 
 

 

 
 

LOCAL e DATA 
_________________________________________ 

Assinatura: 
Nome do Representante Legal: 
CPF: 
Proponente: 
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ANEXO XIII 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eu, ______________________________________, ________________________ 

(Engenheiro Civil/Arquiteto), portador do CREA/CAU nº ____________________, 

Região _____, responsável técnico da empresa ___________________________, 

declaro conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que 

possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do 

direito de participar da Visita Técnica ao local da referida obra. 

 

 

 

  Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, 

assinada pelo responsável técnico da obra. 
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ANEXO XIV 
 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DO OBJETO 
 

 
 

A COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL - COHAVEL 

A/C - COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  

A empresa ______________________________ declara para fins de habilitação, 

que o(s) Engenheiro Civil/Arquiteto ____________________________________, 

CREA/CAU nº _______________, responsável técnico da mesma, 

compareceu(eram) à visita técnica realizada na obra objeto da licitação em epígrafe 

e que o(s) mesmo(s) está(ão) ciente(s) de todos os futuros problemas a serem 

enfrentados durante a sua execução, não cabendo qualquer alegação posterior de 

desconhecimento desse assunto. 

 

 

 
 
 

(assinatura(s) e carimbo(s) do(s) responsável(eis) técnico(s)) 
 
 
 
 
 

 Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo 

responsável técnico da obra. 

 
 

 OBS: Se houver mais de um responsável técnico definido na fase de habilitação desta licitação, 

os mesmos deverão ser relacionados e assinar esta declaração.  
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ANEXO V 

 
 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

 

 
A Companhia Municipal de Habitação de Cascavel - COHAVEL, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 00.063.738/0001-06, com endereço na Rua Paraná, n° 2607, 
Centro, Cascavel/PR, CEP 85.812-011 neste ato representado por seu Presidente 

Sr._________, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 
_____________, inscrito no CPF sob n° ______________, residente e domiciliado 

nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado como 
CONTRATADA a Empresa _____________, inscrita no CNPJ nº ______________, 

estabelecida na Rua _______, nº _______, Bairro ____________, Cidade/UF, CEP 
_______, representada neste ato pelo Sr. _______, portador da Cédula de 

Identidade RG nº __________ e inscrito no CPF nº _______, residente na Rua 
_______, nº _______, Bairro ____________, Cidade/UF, CEP _______, têm justos 

e contratados as seguintes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS 

Fazem parte integrante do presente contrato, com força de cláusula contratual, 

gerando direitos e obrigações, os seguintes documentos, cujo inteiro teor as partes 
declaram ter pleno conhecimento:  

a) Proposta da CONTRATADA. 
b) Processo Nº ****/****, cuja abertura ocorreu em ********. 

Estes documentos aqui relacionados ficam doravante anexados ao presente 
contrato. 

Parágrafo Primeiro: Os documentos referidos na presente cláusula são 
considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua 

extensão e intenção, e desta forma reger a execução adequada do objeto 
contratual, dentro dos mais altos padrões da técnica atual. 

Parágrafo Segundo: No caso de dúvida ou divergência entre os documentos 
integrantes deste contrato, prevalecerão as condições constantes no Edital de 

Licitação. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

Pelo presente instrumento, a CONTRATADA obriga-se, nos termos dos 
documentos relacionados na presente cláusula primeira, a:  Contratação de 

empresa, legalmente estabelecida e especializada no ramo da construção 
civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução da 

adequação de acessibilidade no Loteamento Parque dos Ipês, situado no 
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Município de Cascavel/PR, com serviços de demolição, movimentação de 
terra, drenagem, calçadas e demais componentes de logística e canteiro, 

conforme Projetos, Memorial Descritivo e Cronograma. 
 
 

 
 

          PARQUE DOS IPÊS 

     
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DE CASCAVEL - 

SEPLAN 

     SETOR DE PROJETOS 
     ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 5000 PROTOCOLO N°: 

     MUNICÍPIO: CASCAVEL - PR ORGÃO:  

     

TAB. DE REF.: SINAPI/PR 

(JUNHO DE 2018) - NÂO 

DESONERADOS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

ART N°: 20173142658 

      DATA: 01/08/2018 ENGº CIVIL MING CHIA HSU CREA: 143.210-D/PR 

No. 

do 
Item 

Fonte Código Descrição Unid. 

Valores 

Quant. 

BDI 20,73% 

Unitário 
Unitário 

c/ BDI 
Total 

Total 

atualizado 
com BDI 

      
CALÇADAS - PARQUE DOS 

IPÊS 
        R$  R$  

1     
SERVIÇOS INICIAIS E 

DEMOLIÇÕES 
        R$  R$  

1.1 
SINA

PI 
78472 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

M2     334,03     

1.2 
SINA

PI 
74209/1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 

M2     2,00     

1.3 
COM

P. 
TAP. 01 

TAPUME EM TELA PLÁSTICA 
LARANJA, H= 1,20 m, ESTRUTURA 

DE MADEIRA, UTILIZAÇÃO 3X 

M     284,21     

1.4 
COM

P. 
DEM. 01 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE 
CONCRETO SIMPLES ATÉ 15 CM, 

COM MARTELO PNEUMÁTICO E 

COMPRESSOR, COM CARGA 
MANUAL DE ENTULHO PARA 

CAMINHÃO OU CONTETOR 

M2     334,03     

1.5 
SINA

PI 
97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018 

M3XK

M 
    537,74     

1.6 COT. 
Decr. 

Munic. 

12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA 

LICENCIADA DE TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL  

M3     23,38     

2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         R$ 0,00 R$ 0,00 

2.1 
SINA

PI 
93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3     3,90     

2.2 
SINA

PI 
96995 

REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

M3     3,74     

2.3 
SINA

PI 
97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XK

M 
    3,68     
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AF_01/2018 

2.4 COT. 
Decr. 

Munic. 

12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA 

LICENCIADA DE TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL  

M3     0,16     

3     DRENAGEM         R$ 0,00 R$ 0,00 

3.1 
SINA

PI 
83623 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO 
PARA CANALETA LARG = 30CM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M     37,50     

3.2 
COM

P. 
DRN. 01 

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, 

EM MEIA CANA, DIAMETRO 300 

MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO) 

M     227,00     

3.3 
SINA

PI 
97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 

M3XK

M 
    737,84     

3.4 COT. 

Decr. 

Munic. 
12383/15 

DEPOSIÇÃO EM EMPRESA 
LICENCIADA DE TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL  

M3     32,08     

4     CALÇADAS         R$ 0,00 R$ 0,00 

4.1 
SINA

PI 
68325 

PISO EM CONCRETO 20 MPA 
PREPARO MECANICO, 

ESPESSURA 7CM, INCLUSO 

SELANTE ELASTICO A BASE DE 

POLIURETANO 

M2     334,03     

4.2 
SINA

PI 
93679 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 

M2     5,20     

5     RELOCAÇÃO DE PORTA         R$ 0,00 R$ 0,00 

5.1 
SINA

PI 
72144 

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE 
PORTA DE PASSAGEM OU 

JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL 

UN     1,00     

5.2 
SINA

PI 
90818 

ADUELA / MARCO / BATENTE 
PARA PORTA DE 90X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P 

UN     1,00     

5.3 
SINA

PI 
90829 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 
5X1,5CM PARA PORTA DE 

90X210CM FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 

UN     1,00     

5.4 
SINA

PI 
97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M3     1,89     

5.5 
SINA

PI 
84123 

LIXAMENTO MAN C/ LIXA 

CALAFATE DE CONCR APARENTE 

ANTIGO 

M2     2,00     
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5.5 
SINA

PI 
89168 

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 
PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 

M2     2,08     

5.6 
SINA

PI 
87893 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2     4,16     

5.7 
SINA

PI 
87799 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 35 MM. AF_06/2014 

M2     4,16     

5.8 
SINA

PI 
88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

M2     6,16     

5.9 
SINA

PI 
96135 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017 

M2     6,16     

5.10 
SINA

PI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

M2     38,35     

6     SERVIÇOS FINAIS         R$ 0,00 R$ 0,00 

6.1 
SINA

PI 
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2     334,03     

          

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A contratação do objeto deste Contrato será realizada pelo regime de empreitada 
por preços UNITÁRIO. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
0016.0482.0032-  Realizar Melhorias na Estrutura Física existente nas Unidades 

Habitacionais de Interesse Social  e a Substituição de Unidades Habitacionais 
Sinistradas e/ou em ruinas, como readequação das casas para pessoas com 

necessidades especiais e mobilidades reduzidas-    24 - 3.3.90.39.00.0000 – 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– 3.3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação 

de bens Imóveis. 
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CLÁUSULA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO 
A legislação que regula a presente contratação é:  

Lei 13.303 de 30/06/2016; 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAVEL - RILC; 

Lei 8.078 de 11/09/1990  

Código de Defesa do Consumidor; 
Lei 8.137 de 27/12/1990 –  

Crime Contra Ordem Econômica e Relações de Consumo;  
Lei Federal 8429 de 02/06/1992;  

Lei Complementar 123 de 14/12/2006;  
Constituição do Estado do Paraná (Art. 27 incisos XX, XXI e XXII); 

Outras legislações quando couber. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO 
O preço global do presente Contrato é de R$ ****** (**********). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) em 2 (duas) vias, sem 
emendas, rasuras ou ressalvas, sendo uma necessariamente a 1ª via (original). 

 

Na(s) Nota(s) Fiscal(is), deverá constar o número do Contrato, o número da 
agência e da conta bancária correspondente. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser 

emitida(s) conforme a legislação fiscal vigente, com observância, principalmente 
ao preenchimento de seus campos. 

 
A(s) Nota(s) Fiscal(is) compreenderá(ão) os serviços executados no mês anterior 

e deverá(ão) ser protocolada(s) na área gestora do Contrato, juntamente com a 
medição, especificando o tipo de serviço com as respectivas quantidades.  

 
Deverão ser atualizados no Cadastro da Cohavel os documentos de habilitação 

fiscal, solicitados quando da abertura da licitação. 
 

Devem acompanhar o processo de pagamento os demais documentos elencados no 
Termo de Referência.  

 

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, após a apresentação 
da(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente certificada(s) pela área gestora. 

 
No caso de atraso de pagamento serão aplicadas as seguintes sanções:  

 a) multa de 0,1% ao dia, sobre o valor pago em atraso, incidentes a 
 partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação,  limitada a 

2%.  
 b) juros moratórios calculados com base na Taxa de Juros de Longo 

 Prazo – TJLP, pró rata-die, incidentes a partir do primeiro dia 
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 subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento 
 desta; 

 c) correção monetária calculada com base no Índice Preços ao 
 Consumidor Amplo – IPCA, pró-rata-die, incidente a partir do  primeiro 

dia subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo  adimplemento desta. 

A Cohavel pagará à Contratada os preços estabelecidos na proposta, os quais 
incluem todos os custos necessários à perfeita execução do Contrato. 

 
Fica estabelecido que a Contratada não procederá ao desconto de título, não fará 

cessão de crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancária e a 
Cohavel não endossará nem dará aceite a eventuais títulos que forem apresentados 

por terceiros. Os pagamentos das Notas Fiscais serão efetuados através de crédito 
na conta corrente da Contratada junto a CEF, ou na forma de boleto bancário, 

conforme o item 19.6.9 do Edital. Para a Contratada que não tiver conta no banco, 
os seus créditos ficarão disponíveis como OP – Ordem de Pagamento, devendo ser 

retirado pela Contratada numa das agências do Banco contratado pela COHAVEL 
para pagamentos. 

 
Em caso de atraso pela Contratante, as verbas de natureza acessória (juros, multa 

e correção monetária) serão pagas por meio de crédito em conta corrente, 

conforme as regras contidas no item anterior, mediante termo de quitação e 
apresentação de nota de débito ou fatura.  

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas 
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei 13.303/2016, Art. 83, no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos e na forma prevista no subitem 19.7 
do Edital de Licitação, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A penalidade de multa poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 

a) em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, 
poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido 

para a licitação em questão; 
b) em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos 

termos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado da 
Licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo 

estabelecido para a licitação em questão; 
c) no caso de atraso na entrega da garantia contratual, após 10 (dez) dias úteis 

contados da celebração do contrato, incidirá multa correspondente a até 5% do 
valor do contrato; 

d) no caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 5,00% (cinco por 
cento), sobre o valor da parcela não executada;  

e) no caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 10% (dez por cento), 
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sobre o valor total do contrato; 
f) nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da parcela em atraso. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Antes da aplicação de qualquer das multas acima 

relacionadas, a área gestora do contrato notificará formalmente a Contratada 

garantindo o contraditório e ampla defesa, concedendo o prazo de 10 (dez) dias 
úteis para apresentar sua manifestação. Da decisão final cabe recurso à autoridade 

superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da intimação do ato. No caso 
de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo 

administrativo, a importância devida correspondente à aplicação da multa deverá 
ser recolhida junto a Tesouraria da COHAVEL, em até 5 (cinco) dias úteis a partir 

da sua notificação da decisão final. Caso não haja o recolhimento da multa no prazo 
estipulado, a Contratante descontará a referida importância, de eventuais créditos 

a vencer da empresa Contratada. Na ausência de créditos disponíveis para quitação 
da importância da multa, a Contratante executará a Garantia do Contrato, e quando 

for o caso, será cobrado judicialmente. 
 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 
Poderá ocorrer rescisão do presente Contrato nas formas previstas no edital, no 

RILC e na Lei 13.303/2016, com as consequências neles previstas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui falta grave o não pagamento de salário, de 
vale-transporte e de auxílio alimentação dos empregados na data fixada, o que 

poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis.  

 
CLAUSULA DÉCIMA: DO PRAZO  

O prazo de execução é de 60 (sessenta) dias e terá início no dia imediatamente 
posterior à assinatura do contrato. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO: A Contratada deve iniciar os serviços em até 15 (quinze) 
dias da assinatura do contrato, e sua contagem se efetivará com o recebimento da 

Ordem de Serviço pela Contratada. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A vigência do Contrato é de 120 (cento e vinte) dias e 

inicia-se a partir do dia útil seguinte a assinatura do Contrato pela Cohavel. 
PARAGRAFO TERCEIRO: O prazo de vigência do Contrato, além do prazo de 

execução será exclusivo para acertos, reparos e emissão de laudos. 

PARÁGRAFO QUARTO: Os prazos do contrato poderão ser prorrogados, 
observando-se os itens 10.2.5 à 10.2.10 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da Cohavel. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
Conforme determina o item 23.7 do Edital.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São consideradas obrigações da CONTRATADA, as especificadas no Edital de 
Licitação e neste Contrato. 

 

Fica vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes 
alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada, nos termos 

do §8 do Art. 81 da Lei 13.303/2016. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: ENCARGOS DA CONTRATADA 
Prestar os serviços conforme o constante no edital e Termo de Referência constante 

do Anexo I. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada assumirá integral responsabilidade civil, 

administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à 
Cohavel, ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e/ou prepostos, na execução 

do objeto da presente licitação.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada, a partir do momento em que for 

cientificada formalmente pela Cohavel, deverá ressarcir a Companhia pelo(s) 
valor(es) pago(s) por multas impostas por órgãos públicos ou de classe que 

exerçam fiscalização sobre a execução do objeto contratado. Nas despesas a que 

se refere o caput da presente cláusula, também incluem-se àquelas despesas 
judiciais e administrativas, aqui se incluindo, mas não se limitando àquelas havidas 

com as custas com fotocópias, autenticação, reconhecimento de firmas, despesas 
cartoriais de toda a sorte, o pagamento de peritos judiciais, designação de 

prepostos = testemunhas necessárias à defesa da Companhia e as despesas com 
deslocamento, passagens aéreas e terrestres, locação de veículos, utilização de 

ônibus, táxis e veículos próprios da Contratante e as estadias em hotéis, despesas 
de refeição e telefonemas, desde que devidamente comprovadas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Do mesmo modo, sendo a Contratante demandada com 
parte Requerida em Ações Trabalhistas decorrentes da execução do presente 

contrato, no qual venha a ser responsabilizada direta, indireta, solidária ou 
subsidiariamente, a Contratada deverá ressarcir todas as despesas inerentes à 

apresentação de defesa da COHAVEL, bem como eventuais valores que vierem a 
ser penhorados, dados em garantia ou pagos em decorrência de referidas Ações, 

autorizando, desde já, sejam retidos e compensados os créditos devidos pela 

Contratante à Contratada, nesse ou em outros contratos em vigência.  
PARÁGRAFO QUARTO: A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a 

vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação junto ao 

Cadastro da Cohavel.  
 

PARAGRÁFO QUINTO: A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 

Contratante.  



69 

      COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL 
 

 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ENCARGO DA CONTRATANTE  

Cabe à COHAVEL, a seu crédito e através da área requisitante, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do objeto licitado. Esta 

fiscalização verificará a correta execução dos serviços, podendo rejeitá-los, quando 

estes não atenderem ao especificado.   
PARÁGRAFO ÚNICO: A COHAVEL também fica autorizada à preventivamente, 

promover a retenção dos créditos devidos em decorrência da execução do presente 
contrato, quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do 

inadimplemento do contrato relativos ao não pagamento ou a discussões 
administrativas ou judiciais relativas à encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais ou comerciais resultantes da execução do contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei 13.303/2016 e pelo RILC, 

como também pelos documentos integrantes do presente ajuste.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – GESTOR DO CONTRATO 
a) O Fiscal Operacional será o Engenheiro Civil RAFAEL FELSKI KIKUTI, servidor 

público, cedido a esta Companhia, pela Prefeitura Municipal de Cascavel, matrícula 

n° 28.350-9 e Crea/PR n° 116.556/D, devendo cumprir as disposições contidas 
neste Termo de Referência. Suplente: Rainer Bracht, empregado público, lotado 

nesta Companhia, matrícula n° 44. 
b) O Fiscal de Contrato será a Engenheira Civil MARCELLE VIEIRA SUTIL DE 

OLIVEIRA, empregado público, lotado nesta Companhia, matrícula n° 50 e Crea/PR 
n° 74.578/D, devendo cumprir as disposições contidas neste Termo de Referência. 

Suplente: Henrique Lionço Milani, servidor público, cedido a esta Companhia, pela 
Prefeitura Municipal de Cascavel, matrícula n° 29.342-3. 

 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste, exceto quando a 
contratação ensejar duração superior a (01) um ano, nos termos do 3º, e § 1º.  Da 

Lei 10.192/2001 (Lei do Plano Real). 
Após o período de 12 (doze) meses, o reajuste de preços será feito de acordo com 

a Legislação em vigor, tomando-se por base a variação do IGP-M/FGV.  
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CLÁUSULA DECIMA NONA: FORO 

O foro do presente contrato será o da cidade sede da COHAVEL, comarca de 
Cascavel. 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 
duas vias, na presença das testemunhas abaixo arroladas, para sua validade e 

eficácia jurídicas.  
 

 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Presidente         Financeiro 
 

 
 

 
 

CONTRATADA 

xxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 

 
 

 
TESTEMUNHAS 

 
 

1)_________________                                                      2)_______________________ 

 

 
                                                                         
 

 


