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EDITAL TOMADA DE PREÇO  nº 01/2021 

PROCESSO LICITATORIO nº 46/2021 
 
 Preâmbulo  
 

O Município de Honório Serpa, Estado do Paraná, com sede a Rua Elpidio dos 
Santos, 541, centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 
95.585.444/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Luciano Dias, 
brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 017.350.849-99, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, do tipo TÉCNICA E PREÇO, o qual será regido Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar n° 123/2006, LC 147/2015, Lei Estadual nº 15.229/2006 e alterações 
posteriores, bem como as demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto, incluindo este edital 
e seus anexos. 

 
O recebimento dos Envelopes contendo a documentação dar-se-á até às 

08h45min do dia 28 de junho de 2021, no Departamento de Licitações junto a Prefeitura 
Municipal de Honório Serpa, no endereço acima indicado.  

 
A abertura dos envelopes dar-se-á no mesmo local, acima estabelecido, às 09 

horas do dia 28 de junho de 2020. Havendo a concordância expressa de todos os 
proponentes em renunciar a interposição de recurso da fase de habilitação, pela Declaração 
de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo XIV, proceder-se-á, nesta mesma data, a 
abertura do envelope 02, contendo a Proposta Técnica, dos proponentes habilitados. 
 

Justifica-se a modalidade haja vista particularidades no serviço que 
demandam conhecimento específico. 

 
 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO. 
 
LOCAL:  Departamento de Licitação na Rua Elpídio dos Santos, 541, na 
cidade de Honório Serpa-Pr. 
 
DATA DE ABERTURA: 28/06/2021 
HORA: 09h00min  
 

 
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  
 
 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e 

anexos poderão ser solicitados por escrito à Comissão Permanente de Licitação no 
endereço descrita no Preâmbulo ou encaminhada através do e-mail no endereço eletrônico:  
licitacaopmhonorioserpa@gmail.com, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à data estabelecida par a sessão de abertura da licitação.  

mailto:licitacaopmhonorioserpa@gmail.com
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As respostas aos questionamentos estarão disponíveis aos interessados, no 
site www.honorioserpa.pr.gov.br e passarão a integrar o edital. 

O horários de expediente desta Administração se dá de 2ª a 6ª feiras, no 
horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.  

 
 
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 
As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 17h00min do 5º 

(quinto) dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública da tomada de 
preços conforme art. 41 da Lei 8.666/93.  

 A impugnação deve ser apresentada por escrito, dirigida à Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, devendo conter o nome completo do responsável, 
indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do 
CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no endereço 
indicado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 17h30min.  

A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias úteis, 
sendo a respectiva decisão e disponibilizada no site www.honorioserpa.pr.gov.br, adotando-
se, se necessário, as providências fixadas na Lei nº 8666/93.  

 
NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES INTERPOSTAS POR E-

MAIL E/OU VENCIDOS OS RESPECTIVOS PRAZOS LEGAIS. 
 
 
OS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL ESTÃO 

DISPOSTOS EM 13 (treze) ANEXOS, A SABER: 
 

Anexo I: Termo de Referência;  
Anexo II: Modelo carta de credenciamento; 
Anexo III: Formulário padrão para preenchimento da proposta de técnica;  
Anexo IV: Formulário padrão para preenchimento da proposta de preços;  
Anexo V: Modelo de declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF);  
Anexo VI: Modelo de declaração de responsabilidade;  
Anexo VII: Modelo de declaração de idoneidade;  
Anexo VIII: Declaração de inexistência de parentes na Administração Pública Municipal;  
Anexo IX: Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte;  
Anexo X: Relação de documentos para cadastro de fornecedor; 
Anexo XI: Declaração de Equipe Técnica;  
Anexo XII: Modelo de Renúncia ao Prazo Recursal;  
Anexo XIII: Declaração de inexistência de fato impeditivo de contratar com a 
Administração; 
Anexo XIV: Minuta do Contrato. 
 
 
 
 
 

http://www.honorioserpa.pr.gov.br/
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01. OBJETO  
 
1.1.  A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para Revisão de Plano 
Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa definir objetivos, 
diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 
  
item DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

01    
 
 
 
 

Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de 
Honório Serpa, que visa definir objetivos, diretrizes e 
propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal  

R$ 121.904,66 

                                         VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO  R$ 121.904,66 

Valor total: R$ 121.904,66 (cento e vinte um mil novecentos e quatro reais e sessenta 
e seis centavos) 
 
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente 
estabelecidas no país, que atuem no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, que 
satisfaçam as disposições contidas na Lei 8.666/1993 e as demais exigências previstas 
neste Edital.  
 
2.2 Não poderão participar de qualquer fase da licitação:  
2.2.1 Empresas que tenham sido consideradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública direta e indireta, federal, estadual ou municipal;  
2.2.2 Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública 
direta e indireta, federal, estadual ou municipal;  
2.2.3 Empresas que tenham sofrido sanção administrativa imposta por este Município, 
sendo declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a 
Administração Municipal;  
2.2.4 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do artigo 12 da Lei 
nº 8.429/1992;  
2.2.5 Empresa em regime de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial;  
2.2.5.1 Aos interessados que se encontrem sob-recuperação judicial ou extrajudicial, será 
aceita a participação desde que, amparada em certidão emitida pela instancia judicial 
competente, que  certifique que a interessada está apta economicamente e financeiramente 
a participar de procedimentos licitatório nos termos da Lei 8.666/93, conforme Acórdão do 
TCU nº 1201/2020 e  art. 52 II da Lei 11.101/2005.  
2.2.6 Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que: 
2.2.6.01 Seja cônjuge, companheiro ou parente cosanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e principalmente 
membros da comissão de licitação, Comissão de Licitações ou qualquer outra autoridade 
ligada à contratação.  
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2.2.6.02 Seja ocupante de cargo comissionados com poderes decisórios e servidor efetivo, 
desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se 
encontrarem vinculados na Administração Pública do Município de Honório Serpa;  
2.2.6.03 Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 
1988) ou Vereador;  
2.2.6.04 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação, nos termos do artigo 9º, III da Lei 8.666/1993;  
2.2.7 Empresas que forem constituídas em consórcio;  
2.2.8 Empresas que sejam estrangeiras e não funcionem no país.  
 
2.3 A participação neste certame implica na irrestrita e irretratável aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de 
que deverá prestar os serviços objeto da presente licitação conforme as condições fixadas 
contratualmente. 
 
3. CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Certificado de Registro Cadastral – CRC  
3.1.1 A empresa interessada na participação do certame poderá realizar cadastro junto ao 
setor de Licitação, da Secretaria de Administração do Município de Honório Serpa. (ANEXO 
X – Relação de documentos para a realização do cadastro de fornecedor). O cadastro 
deverá ser realizado até 3 dias anteriores a data da licitação. 
3.1.2 Trata-se de cadastro simples para participação, não substitutivo do envelope n. 01 de 
habilitação da licitante, com a finalidade de agilizar o certame no dia e horário dos lances 
presenciais.  
 
3.2. No horário e local indicado no Preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da 
Tomada de Preços, iniciando com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame.  
3.2.1. O representante presente deverá entregar no momento do credenciamento 
juntamente com os documentos abaixo solicitados seguintes envelopes:  
3.2.1.1. O ENVELOPE nº 01 – CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
3.2.1.2. O ENVELOPE nº 02 – CONTENDO A PROPOSTA TÉCNICA; 
3.2.1.3. O ENVELOPE nº 03 – CONTENDO À PROPOSTA FINANCEIRA. 
 
3.3. Juntamente como os envelopes acima descritos, o representante deverá 
apresentar os seguintes documentos:  
3.3.1. Cópia do estatuto social, contrato social em vigor outro instrumento de registro 
comercial (podendo ser a certidão simplificada da Junta Comercial), registrado no 
órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.3.2. CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo constante nos anexos;  
3.3.3. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 
licitatório, este deverá apresentar PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, 
COM FIRMA RECONHECIDA,  na forma da lei e em plena validade, nomeando o 
representante legal para representá-lo junto ao Município de Honório Serpa, COM 
PODERES ESPECIFICOS  para acordar, discordar, interpor e/ou manifestar a desistência 
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da interposição de recursos, assinar atas de reuniões, assinar todo e qualquer documento 
relativo ao processo de licitação, cumprir exigências, prestar declarações, firmar 
compromissos, requerer e transigir em nome do proponente, bem como para acompanhar 
as demais ocorrências em relação à presente licitação, sendo que o documento deverá ser 
entregue à Comissão de Licitação na data de abertura dos envelopes nº 01; 
3.3.4. O representante legal ou procurador deverá apresentar documento oficial de 
identificação que contenha fotografia. 
3.3.5. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou 
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, que queiram gozar das 
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão 
apresentar no momento do credenciamento, além dos documentos anteriormente 
mencionados, uma declaração que se constitui como microempresa ou empresa de 
pequeno porte para os fins legais, assinada pelo representante legal da empresa e/ou 
profissional contábil, conforme modelo constante no Anexo IX deste Edital. 
 
3.4.  É admitido somente um representante por proponente.  
 
3.5. A não apresentação do documento citado no subitem 3.3.7, implica na impossibilidade 
do exercício das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006, tal 
declaração poderá ser firmada no momento do credenciamento pelo representante legal. 
 
3.6. A Presidente da Comissão de Licitação fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis para atestar, por meio do Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais 
participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar 
com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março 
de 2010. 
 
4.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
 
4.1. Os envelopes deverão ser distintos e numerados, devidamente lacrados e fechados, 
devendo ser como envelope “01” (Documentação DE HABILITAÇÃO), envelope “02” 
(PROPOSTA TÉCNICA) e, envelope ”03” (PROPOSTA COMERCIAL), contendo a 
documentação exigida no Edital.  
 
4.2. Os envelopes poderão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação a partir da 
data de início da disponibilização do edital, respeitado o horário previsto para a abertura da 
sessão pública, atendendo as seguintes condições: 
 
4.2.1 REPRESENTANTE PRESENCIAL:  
4.2.1 Até o horário de início estipulado no preâmbulo,  a Presidente da Comissão de 
Licitação juntamente com a equipe de apoio estará recebendo o credenciamento e os 
envelopes.  
4.2.1.1 Os documentos para o  credenciamento deverão estar fora do envelope;  
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4.2.1.2 Os envelopes devem estar lacrados e entregues todos juntos no momento do 
credenciamento, caso tenha algum documento para  ser autenticado, este,  deve ser 
realizado antes da entrega dos envelopes ou no momento da conferencia.  
 
4.2.2  VIA POSTAL:  
4.2.2.1 A correspondência contendo os envelopes em conformidade com o item 4.1 acima 
deverá ser endereçada para a Comissão Permanente de Licitação no endereço indicado no 
preâmbulo deste edital, devendo ser recebidos junto ao Setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Honório Serpa até a data e horário previsto para a abertura da 
sessão pública. 
4.2.2.2 Na hipótese de não comparecimento de representante legal, os documentos 
elencados nos itens 3.3, e as declarações exigidas nos itens 3.3.6 e 3.3.7, deverão ser 
inseridos no ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO. 
4.2.2.3 Caso a empresa não possua representante credenciado à sessão, deverá 
apresentar documento(s) que comprove(m) a capacidade (poderes) do signatário que 
assinar a proposta, conforme exigência contida no mencionado item. 
 
4.3 Os envelopes deverão conter na face externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
TELEFONE:  
E-MAIL: 
DATA DE ABERTURA: 28/06/2021        09:00 Horas 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ:  
TELEFONE: 
E-MAIL: 
DATA DE ABERTURA: : 28/06/2021       09:00 Horas 

 
 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
TELEFONE:  
E-MAIL: 
DATA DE ABERTURA: : 28/06/2021       09:00 Horas 

 
4.4.  Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de 
envelopes  enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da 
mesma. 
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5.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE nº 01 
 
5.1. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. Todos os documentos apresentados para o presente certame, 
deverão estar dentro de seu prazo de validade, sob pena de inabilitação do proponente.  
5.1.2.  A autenticação dos documentos pelos Membros da Comissão de Licitação poderá 
ser feita durante a sessão, desde que o proponente tenha enviado a cópia no envelope de 
documentação  
5.1.3. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será 
aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite 
para o recebimento das propostas; 
5.1.4. Deverá estar inserido no invólucro nº 01, devidamente fechado e inviolado, os 
documentos abaixo relacionados, em uma via, preferencialmente na ordem solicitada 
no edital, grampeados, ordenados em um volume distinto. As folhas deverão, 
preferencialmente, ser do tamanho A4 e a de rosto deverá conter a mesma indicação 
do INVÓLUCRO nº 01, 02 e 03. O volume poderá conter um índice dos documentos 
com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por 
elemento credenciado da proponente, PREFERENCIALMENTE GRAMPEADA, NÃO 
ENCARDENADO TIPO ESPIRAL. 
 

5.2.  HABILITAÇÃO JURÍDICA  

Caso a licitante:  
5.2.1 Seja Microempreendedor Individual, deverá apresentar cédula de identidade e 
inscrição comercial, com prova de registro na Junta Comercial ou Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, acompanhado de todas as alterações;  
5.2.2 Seja Sociedade Comercial, deverá apresentar ato constitutivo ou contrato social em 
vigor com última alteração ou consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial da 
Unidade da Federação em que tenha sede;  
5.2.3 Seja Sociedade por Ações, deverá apresentar estatuto e os documentos probatórios 
de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial da 
Unidade da Federação em que tenha sede;  
5.2.4 Seja Sociedade Civil, deverá apresentar: inscrição do ato constitutivo, devidamente 
registrado no órgão competente, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  
5.2.5 Seja Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento do País, deverá 
apresentar decreto de autorização;  
5.2.6 A empresa enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte, que optar 
pelos benefícios da lei complementar nº 123/2006, nos moldes do item 3.3.7, deverá 
apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial devidamente registrada. 
5.2.7 Se os documentos acima citados forem apresentados durante o credenciamento não 
haverá necessidade de apresentá-los no envelope da documentação.  
 

5.3.  Qualificação técnica 

5.3.1. Apresentar Certidão de Registro da Empresa no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) ou no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de 
validade;  
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5.3.2. Apresentar registro Certidão de Registro do profissional responsável técnico pela 
empresa no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho de Engenharia e 
Agronomia – CREA 
5.3.2.1. Comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico, e a 
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou 
contrato de prestação de serviços. Pra dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação 
poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou 
contrato social. 
 
5.3.3 A  Equipe Técnica (modelo ANEXO XI deverá ser composta de, no mínimo:  
5.3.3.1. 02 (dois) profissionais graduado em Arquitetura e Urbanismo, para coordenar a 
Revisão do Plano Diretor.  
5.3.3.2. 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil; 
5.3.3.3. 01 (um) profissional graduado em Economia; 
5.3.3.4. 01 (um) profissional graduado em Direito; 
5.3.3.5. 01 (um) geólogo;  
5.3.3.6. 01 (um) profissional graduado em Biologia, ou Engenharia Ambiental, ou 
Engenharia Florestal, ou Engenheiro Agrônomo; 
5.3.3.7. 01(um) facilitador(a) com curso superior, todos com comprovação de registro nos 
respectivos órgãos de classe. 
5.3.3.8 Os profissionais que compõe a equipe técnica, deverão apresentar, sob pena de 
desclassificação da proponente, registro no órgão de classe a qual pertence;   
 
5.3.4. Acervo técnico: 
5.3.4.1. Os profissionais abaixo deverão apresentar no mínimo 01 (um) atestado, 
certificado ou acervo que comprove a participação na elaboração/revisão do Plano Diretor 
Municipal- PDM: 
5.3.4.1.1. Para o arquiteto(a) urbanista coordenador: arquiteto com experiência 
comprovada como coordenador(a) de equipe técnica para a elaboração/revisão de Plano 
Diretor Municipal – PDM; 
5.3.4.1.2. Profissional na área de Infraestrutura: Engenheiro Civil, com experiência em 
trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento de plano diretor; 
5.3.4.1.3. Profissional da área Econômica: Economista com experiência em trabalhos na 
formulação, elaboração ou acompanhamento de plano diretor; 
5.3.4.1.4. Profissional na área de Direito: Advogado com experiência em trabalhos na 
formulação, elaboração ou acompanhamento de planos de plano diretor; 
5.3.4.1.5. Profissional da área Ambiental: Biólogo, ou Engenheiro Ambiental, ou 
Engenheiro Florestal, ou Engenheiro Agrônomo, com experiência em trabalhos na 
formulação, execução ou acompanhamento de planos, programas ou projetos ambientais;   
5.3.4.1.5.1. Entende-se como Planos Ambientais: Plano de Saneamento, Plano de 
Arborização, Plano de Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, entre outros similares.  
 
5.3.4.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(rão) apresentar dados suficientes 
para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do 
responsável que o assinar, bem como deve propiciar a confirmação de que houve 
cumprimento da obrigação na forma e prazo exigidos. De igual maneira deve ser possível a 
verificação de que o documento foi emitido para o participante (dados como nome da 
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entidade expedidora e o respectivo CNPJ, timbre, nome e cargo do responsável que o 
assinar).  
 
5.3.4.3. Os atestados de capacidade, exigidos na qualificação técnica, são considerados 
como documentos Mínimos Obrigatórios, não entrando na contagem de pontos da proposta 
técnica, porém poderá ser apresentado o mesmo atestado para habilitação e para 
pontuação.  
 
5.3.5. Será inabilitada a empresa que não apresentar no mínimo um atestado em cada uma 
das especialidades elencadas nos itens 5.3.4. 
 
5.3.6. Os documentos necessários à habilitação dos proponentes poderão ser apresentados 
em fotocópia autenticada por cartório competente ou o original e fotocópia a qual será 
autenticada pela Comissão de Licitações ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
5.3.7. Os documentos de que trata este edital devem ser apresentados dentro do prazo de 
validade na data de abertura do envelope contendo a proposta. Os documentos que não 
tiverem menção expressa sobre o prazo de validade, somente serão aceitos se emitidos 
com data não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data assinalada para a realização 
do certame.  
 
5.3.8. Caso o atestado seja emitido por empresa privada, este devera ter a assinatura do 
responsável com firma reconhecida.  
 

5.4.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
5.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física ou na sede da firma individual, em ambos os casos com validade 
não superior a 60 (sessenta) dias da emissão.  
5.4.1.1 Aos interessados que se encontrem sob recuperação judicial e extrajudicial, será 
aceita a participação desde que,  amparada em certidão emitida pela instancia judicial 
competente, que  certifique que a interessada está apta economicamente e financeiramente 
a participar de procedimentos licitatório nos termos da Lei 8.666/93, conforme Acórdão do 
TCU nº 1201/2020 e  art. 52 II da Lei 11.101/2005.  
 
 

5.5.  REGULARIDADE FISCAL  E TRABALHISTA 

5.5.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).  
5.5.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão Conjunta de Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério 
da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei. 
5.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, 
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou 
outra equivalente, na forma da Lei.  
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5.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, 
expedida Município do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei.  
5.5.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por Lei.  
5.5.6. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
de Débitos Trabalhistas, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.440, de 07/07/2011. 
 

5.6.  DECLARAÇÕES 

5.6.1. ANEXO XIII - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de contratar com a 
Administração; 

5.6.2.  ANEXO VII - Declaração de idoneidade; 

5.5.4. ANEXO V - Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 
7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores) nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, de 27/10/99; 

5.6.5. ANEXO VI - Modelo de Declaração de responsabilidade 

 
5.7. Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade 
jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira, aplicável às 
Microempresas – ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a 
Lei Complementar n.º 123/06, de 14/12/2006:  
a) No caso de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa 
licitante deve apresentar a declaração de enquadramento nessas situações, conforme 
modelo constante no Anexo IX, diretamente ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, no início da sessão de abertura dos envelopes nº 01.  
b) As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, ficam obrigadas a apresentar toda a documentação exigida em edital, 
inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
estas apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação.  
c) Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da 
regularidade fiscal, será concedido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, para apresentação de nova documentação já isenta das restrições 
apresentadas anteriormente, visando desta forma, a comprovação da regularidade.  
d) A não regularização da documentação, no prazo estabelecido acima, implicará na 
decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem 
prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações 
contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável a matéria, sendo 
facultado ao Município de Honório Serpa, ainda, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação.  
5.8. A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se 
o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo 
tal fato ser registrado em ata.  
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5.9. Caso a empresa obtenha qualquer documento via Internet e o apresente para o 
presente certame, a habilitação do proponente estará condicionada à consultas a serem 
realizadas via Internet, pelos Membros da Comissão de Licitação durante o certame. 
5.10. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de 
habilitação que não tenham sido devidamente protocolados em envelope próprio (invólucro 
nº 01), e no horário estipulado, sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na 
inabilitação do licitante. 
5.11. Os documentos poderão ser apresentados respeitando a sequência constante no 
presente Edital, e se possível, não contendo folhas soltas ou sem a devida paginação. 
5.12. A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ITENS ACIMA E 
EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL, SERÁ FUNDAMENTO PARA 
INABILITAÇÃO DA LICITANTE. 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS À PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02  
 
A proposta técnica deverá ser redigida no idioma Português (Brasil), permitida nomenclatura 
técnica específica em outro idioma, datilografada ou digitada (preferencialmente), em papel 
timbrado (preferencialmente), sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinatura e 
identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato, 
preferencialmente com todas as folhas da referida proposta rubricadas e numeradas em 
ordem crescente e deverá:  
 
6.1 A “Proposta Técnica” deverá:  
6.1.1 Ser apresentada nos moldes do ANEXO III e acompanhada obrigatoriamente dos 
seguintes elementos;  
6.1.1.1 Documentação referente à Proposta Técnica da Licitante; 
6.1.1.2 Documentação referente à Capacitação Profissional e Experiência da Equipe 
Técnica;  
 
6.2 A Experiência da equipe técnica será avaliada segundo os atestados apresentados. 
Serão aceitos somente Atestados Técnicos expedidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou direito privado, acompanhados da Certidão de Acervo Técnico emitidas pelos 
conselhos respectivos.  
 
6.3 A proposta deverá conter a pontuação pretendida pela empresa licitante, conforme 
critérios de pontuação definidos no ANEXO III, e descritos a seguir:  
 
6.3.1 Proposta técnica da licitante, serão atribuídos pontos conforme descrição abaixo:  
6.3.1.1 Plano de Trabalho para o desenvolvimento dos serviços, sendo avaliado e pontuado 
sobre os seguintes quesitos: Detalhamento das atividades e produtos, 62,5% - 7,5 (sete 
pontos e meio); Plano de Trabalho informando quantitativo de profissionais e recursos 
físicos para o desenvolvimento das atividades previstas, 37,5% - sendo 4,5 (quatro pontos e 
meio).  
6.3.1.2 Metodologia proposta para a realização dos serviços, sendo avaliado e pontuado 
sobre os seguintes quesitos: Diretrizes e estratégias metodológicas, 75% - sendo 13,5 (treze 
pontos e meio); Exequibilidade da metodologia proposta e compatibilidade com o Plano de 
Trabalho, 25% - sendo 4,5 (quatro pontos e meio).  
6.3.1.3 Pontuação Máxima – 30 Pontos.  
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6.3.2 Capacitação e Experiência técnica dos profissionais, serão atribuídos pontos 
conforme descrição abaixo:  
 
6.3.2. Capacitação por grau de escolaridade.  
6.3.2.1 Coordenador: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1,5 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 4 (quatro pontos), máximo 3 certificados.  
 
6.3.2.2 Profissional de Urbanismo: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
Pontuação: 0,5 ponto por especialização, 1,5 ponto por mestrado, 1,5 ponto por doutorado. 
Limitado a 4 (quatro pontos), máximo 3 certificados. 
 
7.3.2.3 Profissional da Área Ambiental: profissional graduado em Biologia, ou 
Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia Agrônoma.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
6.3.2.4 Profissional da Área Econômica: profissional graduado em Economia.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
6.3.2.5 Profissional na Área de Infraestrutura: profissional graduado em Engenheiro 
Civil.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
6.3.2.6 Profissional na Área de Direito: profissional graduado em Direito.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
6.3.2.8 Pontuação Máxima – 20 Pontos. 
 
6.3.3 Capacitação por experiência do profissional.  
6.3.3.1. Coordenador: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
a) Com experiência específica em trabalhos de Coordenação de Projetos ou cargos de 
Gerência ou responsável técnico em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, 
expressa em Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho 
de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 5 (cinco) pontos por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  



MUNICÍPIO DE HONORIO SERPA  
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Elpidio dos Santos, 541 – Fone (046) 3245 1130 
CEP 85.548-000  - Honório Serpa – Paraná 

CNPJ 95.585.444/0001-42 

 
 

13 

Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 5 (cinco pontos) por certidão.  
 
6.3.3.2 Profissional de Urbanismo: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe. 
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
 
6.3.3.3. Profissional da Área Ambiental: profissional graduado em Biologia, ou Engenharia 
Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia Agrônoma  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos Ambientais, expressa em 
Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
 
6.3.3.4. Profissional da Área Econômica: profissional graduado em Economia.  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
 
6.3.3.5. Profissional na Área de Infraestrutura: profissional graduado em Engenheiro 
Civil  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, 1,5 (um ponto e meio)  por certidão.  
 
6.3.3.6. Profissional na Área de Direito: profissional graduado em Direito.  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
6.3.3.7. Pontuação Máxima – 50 Pontos.  
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6.3.3.8. Pontuação Total - 100 Pontos           
 
6.5 Entende-se como Planos na área de Desenvolvimento Urbano: Plano de Habitação, 
Plano de Saneamento, Plano de Regularização Fundiária, Plano de Mobilidade, entre outros 
similares.  
 
6.6 Entende-se como Planos Ambientais: Plano de Saneamento, Plano de Arborização, 
Plano de Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, entre outros similares. 
 
6.7 Será avaliado a especialização da equipe técnica em especialista, mestre e doutor. 
Serão aceito somente os diplomas como validação da especialização. 
 
6.8 A proposta conterá a pontuação pretendida pela empresa licitante, observados os 
critérios de pontuação definidos em edital, conforme ANEXO III. 
 
6.9 O(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada 
durante a execução do contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser apresentado(s) 
outro(s) profissional(is) de mesma qualificação ou superior, desde que aprovado(s) pela 
Administração. 
 
6.10 A Nota Técnica (NT) será obtida através do somatório das notas do item 6.3.1 e 6.3.2. 
 
6.11 Serão desclassificadas as licitantes que obtiverem a pontuação final inferior a 40 
(trinta) pontos para a Nota Técnica (NT). 
 
6.12 A Proposta Técnica será avaliada por uma Comissão Técnica com conhecimentos 
técnicos relacionados ao objeto da presente licitação, composta pela Portaria nº 45/2021. 
                        
6.13 A seu critério exclusivo, a Comissão Técnica poderá solicitar prazo para julgamento 
das propostas, onde será divulgada a nova data para a continuação do julgamento das 
propostas. 
 
6.14 Uma vez proferido o resultado do julgamento das propostas técnicas, e desde que 
tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, os Envelopes nº 03 - PROPOSTA 
DE PREÇOS, lacrados, das licitantes desclassificadas serão postos a sua disposição para 
retirada.  
 
6.15 A Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado do julgamento das 
propostas técnicas, através dos meios oficiais de comunicação, conforme prevê a Lei 
Federal n° 8.666/1993, bem como o local, data e hora da abertura dos Envelopes n° 03 - 
PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes que tenham atingido pontuação igual ou superior 
àquela estabelecida no subitem 6.3.4. 
 
6.16 Será desclassificada a proposta que desrespeite ou omita qualquer das exigências 
deste edital, em especial às contidas no presente item 6. 
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6.17 Não será admitida a complementação posterior de documentos ou substituição de 
documentos errôneos ou vencidos, salvo na hipótese de todas as licitantes tiverem sua 
proposta técnica desclassificada, situação em que poderá ser aplicado o disposto no artigo 
48, §3º da Lei 8.666/1993 para apresentação de nova proposta técnica. 
 
6.18 Não serão abertos os envelopes contendo PROPOSTAS DE PREÇOS das 
empresas que tiverem suas propostas técnicas desclassificadas ou desconsideradas. 
 
7. PROPOSTA DE PREÇOS/FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 03  

 
7.1 A proponente deverá elaborar a sua proposta conforme o Modelo de Proposta de Preços 
constante no ANEXO IV deste Edital.  
 
7.2 No caso de apresentação de proposta com mais de uma casa decimal, as casas 
excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente pela 
proposta que resultar da retificação.  
 
7.3 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação.  
7.3.1 Caso a proposta apresente validade inferior ao descrito no item 7.3, considerar-se-á a 
validade de 60 (sessenta) dias;  
 
7.4 A proposta deverá indicar a razão social da Proponente, endereço completo 
(rua/avenida, número, bairro, cidade, Cep, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), 
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados 
os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso;  
 
7.5 Ser datada e assinada pelo representante legal da empresa ou por pessoa com poderes 
para tanto, devendo tal fato ser comprovado com procuração ou documento semelhante.  
 
7.6 Não deverão conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.  
 
7.7 No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o 
atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, 
custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização de materiais a serem 
empregados na execução do serviço.  
 
7.8 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do 
objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido 
a erro ou má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade 
da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não 
ocorram erros de digitação, especificações incompletas, ou valores cotados erroneamente, 
estando sujeito à desclassificação da proposta.  
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7.9 A apresentação da proposta pela licitante implica na aceitação deste edital, incluídos 
seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante 
for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.  
 
7.10 Iniciada a sessão de abertura das propostas não serão aceitos pedidos de retirada ou 
desistência de propostas, as quais serão consideradas em todos os seus efeitos 
obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, observado o disposto no § 
4º, artigo 85, da Lei nº 15.608/2007.  
 
7.11 Será desclassificada a proposta com preço superior ao máximo descrito no item 1.1 
deste edital. 
 
7.12 A ausência de informação na proposta, nos termos do item 7, considerados erros de 
mera formalidade, poderão ser suprimidos por declaração do representante da licitante com 
poderes para tanto, devidamente credenciado no início da sessão pública do certame.  
 
7.13 Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais 
(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, materiais, embalagens, fretes, seguros, 
tarifas, depósitos, descarga (mão de obra, equipamentos ou qualquer despesa) em local 
indicado pelo Município, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou 
que venham a incidir sobre o fornecimento dos aparelhos, objeto desta licitação.  
 
7.14 As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitações da forma seguinte:  
7.14.1 Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso;  
7.14.2 O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitações em 
conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante 
constituirá o desconto a ser concedido;  
 
7.15 O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução do objeto da 
licitação, sendo desconsiderado qualquer pedido de pagamento adicional por erro ou má 
interpretação pela licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da proponente, de 
forma que não serão aceitas quaisquer solicitações de retificações ou ajustes por erro de 
digitação ou situação similar quanto a valores, especificações, desclassificando-se a 
proponente.  
 
7.16 Salvo situação descrita no item 7.12 deste edital, não será admitida a complementação 
posterior ou retificação da proposta de preços, salvo na hipótese de todas as licitantes 
tiverem sua proposta de preços desclassificada, situação em que será aplicado o disposto 
no artigo 48, § 3º da Lei n.º 8.666/1993.  
 
7.17 Apresentada a proposta de preços pela licitante implica a sua aceitação de todos os 
termos deste edital, bem como as normas legais que regem a matéria.  
 
7.18 Até a assinatura do contrato com a Administração, a proposta vencedora vincula a 
proponente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura da ata da licitação, 
obrigando-a a manter os valores propostos, não sendo admitida qualquer desistência 
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posterior sob o fundamento de erro, dissonância com os valores realizados no mercado ou 
fato similar, sob pena da aplicação das sanções descritas neste edital. 
 
7.19 As proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Honório Serpa, não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

 
8. DA SESSÃO DA LICITAÇÃO  
 
8.1. No dia, hora e local designado neste edital, o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação declarará aberta a sessão iniciando-se a verificação do credenciamento dos 
presentes, recebendo os envelopes de cada proponente, verificando se os mesmos 
encontram-se fechados, colados e inviolados. 
  
8.2. Após a verificação da capacidade representativa dos presentes, serão abertos os 
envelopes n.º “01” das licitantes, sendo rubricados os documentos de habilitação pela 
Comissão e licitantes.  
 
8.3. Havendo licitantes inabilitadas e todas tendo renunciado ao prazo recursal ou 
apresentado o Termo de Renúncia, conforme ANEXO XII, devolver-se-ão a estas os 
envelopes n.º “02” e “03” devidamente lacrados.  
 
8.4. Não havendo licitantes inabilitadas ou todas tendo renunciado ou apresentado o Termo 
de Renúncia ao prazo recursal, conforme ANEXO XII, abrir-se-ão os envelopes n.º “02” na 
mesma sessão ou na sessão designada para este fim. Os documentos apresentados serão 
avaliados pela Comissão de Licitações e  a ETM – Equipe Técnica Municipal designada 
pela portaria nº 45/2021, com conhecimento técnico na área objeto da presente licitação 
para avaliação e pontuação, seguindo-se os critérios objetivos descritos neste edital, 
divulgando-se o resultado às licitantes.  
 
8.5. Na eventualidade de designação de nova sessão para abertura do envelope nº. “02” a 
data e local serão amplamente divulgados nos mesmos meios de veiculação do edital e 
informados às interessadas.  
 
8.6. Na sessão designada para tanto, serão abertos os envelopes nº “02”, julgando as 
propostas com base no termo de referência e nas disposições contidas no item 6 deste 
edital. Em seguida será feito o cálculo para pontuação da proposta técnica nos termos do 
item 6.3.4, dando-se o resultado imediatamente às licitantes.  
 
8.7. Após a fase de classificação das propostas técnicas, e não tendo sido interposto 
recurso ou havendo renunciado ao prazo recursal ou julgado improcedente o recurso, 
designar-se-á data para a Sessão de abertura dos envelopes nº “03”. 
 
8.8. Na sessão designada para tanto, serão abertos os envelopes nº “03”, julgando as 
propostas com base no termo de referência e nas disposições contidas no item 7 deste 
edital. Em seguida será feito o cálculo para pontuação da proposta de preços nos termos do 
item 7, dando-se o resultado imediatamente às licitantes.  



MUNICÍPIO DE HONORIO SERPA  
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Elpidio dos Santos, 541 – Fone (046) 3245 1130 
CEP 85.548-000  - Honório Serpa – Paraná 

CNPJ 95.585.444/0001-42 

 
 

18 

 
8.9. Obtida a pontuação da Nota de Preços (NP), será feito o cálculo para a obtenção da 
Nota Final (NF), conforme item 9.1.3.  
 
8.10. Deverá ser rubricado pela Comissão, e, facultativamente, pelas licitantes, todas as 
propostas apresentadas e os documentos de habilitação da licitante que apresentou a 
proposta de menor valor.  
 
8.11. Do resultado caberá recurso nos termos do item 10 do edital.  
 
8.12. Não havendo recursos ou sendo estes julgados improcedentes, será feita a avaliação 
final das propostas, declarando-se vencedora a licitante que obtiver o maior número de 
pontos, obtidos pela fórmula contida no item 9.1.4.1 do edital.  
 
8.13. Serão desclassificadas as propostas que:  
8.13.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;  
8.13.2. Apresentarem proposta alternativa, tendo como opção valores e condições dos 
serviços solicitados, ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais Licitantes.  
 
8.14. Na ocorrência de empate entre as licitantes, a Comissão de Licitação procederá ao 
sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, após observado o 
disposto no artigo 3º, § 2º da Lei nº. 8.666/1993, salvo nas situações em que uma das 
licitantes empatadas for beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, situação em que se 
aplicará os artigos 44 e 45 da referida Lei Complementar.  
 
8.15. Das sessões lavrar-se-ão Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Comissão, Licitantes 
Credenciados presentes.  
 
8.16. Os envelopes das licitantes inabilitadas ou que tenha a proposta técnica 
desclassificada serão devolvidos no ato da decisão.  
 
8.17. A ausência do representante da licitante para assinatura da ata circunstanciada 
implicará na aceitação de todas as decisões da Comissão, com renúncia expressa ao 
direito a recorrer. 
 
9. DO JULGAMENTO  
 
9.1 Para o julgamento das propostas serão verificadas as seguintes disposições:  
9.1.1 Proposta Técnica  
9.1.2 A Nota Técnica (NT) será avaliada com base na atribuição do Somatório Técnico 
(ST), que pode chegar ao máximo de 100 (cem) pontos, através de Relatório Final, 
considerados os fatores definidos nas Características Técnicas Pontuáveis, item 6 do 
Edital.  
 
9.1.3 Apurados os Somatórios Técnicos (ST) será calculada a Nota Técnica (NT) de cada 
proponente, adotando-se a seguinte fórmula: 
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NT = ST X 100 
       MST  
 
Onde:  
NT = Nota Técnica;  
ST = Somatório Técnico da Proposta em questão;  
MST = Maior Somatório Técnico obtido dentre os classificados. 
 
9.1.4 Avaliação Final das Propostas  
9.1.4.1 Apuradas as Notas Técnicas (NT) e as Notas de Preços (NP), será calculada a Nota 
Final (NF) de cada proponente, adotando-se a seguinte fórmula: 
 
NF = (NT x 0,5 + NP x 0,5) 
 
Onde:  
NF = Nota Final;  
NT = Nota Técnica; NP =  
Nota de Preço;  
0,5 = Peso atribuído à Técnica;  
0,5 = Peso atribuído ao Preço.  
 
9.2 Caso todas as licitantes sejam julgadas inabilitadas ou desclassificadas, conceder-se-á 
o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as licitantes classificadas para a respectiva fase 
apresentem nova documentação ou corrija a documentação errônea, nos termos do artigo 
48, § 3º da Lei 8.666/1993.  
 
9.3. Será inabilitada a licitante que apresentar os documentos de habilitação em desacordo 
com as exigências editalícias ou que os apresentar com prazo de validade vencido.  
 
9.4. Na eventualidade de verificada alguma restrição quanto à documentação probatória da 
regularidade fiscal da microempresa ou da empresa de pequeno porte, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
 
9.5. Até a assinatura do contrato ou documento equivalente a Administração poderá 
desclassificar licitante, por despacho fundamentado, sem que tenham direito a indenização 
ou qualquer ressarcimento, na ocorrência ou conhecimento de fato anterior ou 
superveniente ao julgamento das propostas que desabone a idoneidade, capacidade 
financeira, técnica ou administrativa, ou contrarie dispositivo deste edital e da legislação 
vigente, respeitado o contraditório. 

 
10. RECURSOS  
 
10.1 Das decisões do Presidente da Comissão de Licitações caberá recurso.  
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10.2 A licitante inabilitada, desclassificada ou inconformada com a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação poderá apresentar imediata intenção de interpor recurso, 
endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis.  
 
10.3 Interposto o recurso, serão comunicadas as demais licitantes para interporem suas 
contrarrazões no mesmo prazo.  
 
10.4 Apresentadas as manifestações das licitantes, o Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
10.5 Mantida sua decisão inicial, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
remeterá o recurso para a autoridade superior para decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, nos termos do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93.  
10.6 Os recursos serão recebidos no efeito devolutivo e suspensivo. A autoridade 
competente, motivadamente e presente razões de interesse público, poderá atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.  
 
10.7 Não serão conhecidos recursos interpostos fora do prazo.  
 
10.8 Interpostos recursos, estes serão disponibilizados no site www.honorioserpa.pr.gov.br, 
no link “licitações”, a conhecimento de todos, nos termos do exposto no item 7.1, podendo 
os participantes apresentar as contrarrazões recursais pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
10.9 Serão enviadas cópias dos recursos para o endereço eletrônico informado pelos 
participantes durante a sessão, desde que esse seja repassado de forma legível, expressa e 
clara. No entanto o envio via e-mail trata-se de mera liberalidade do Município, sendo 
obrigação única e exclusiva dos participantes acompanhar a divulgação realizada no 
site. A ausência de comunicação direta ao interessado, ou o não recebimento por 
parte deste, não constituem fundamento hábil para qualquer alegação de 
desconhecimento.  
 
10.10 Os recursos deverão ser apresentados através das seguintes formas:  
10.10.1 Via protocolo, diretamente na sede da prefeitura Rua Elpidio dos Santos, nº 541, 
Centro, durante o horário de expediente das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 
17h0min;  
10.10.2 Por meio eletrônico, através do e-mail licitacao@honorioserpa.pr.gov.br, até 17:00 
horas do último dia do prazo. O horário a ser considerado (no último dia de prazo apenas) 
será o do recebimento. Se este ocorrer após as 17:00 horas da data limite para 
apresentação o recurso será considerado intempestivo, devendo a interessada agir com a 
devida cautela para evitar a preclusão do seu direito. Em nenhuma hipótese o horário a ser 
considerando será o de envio, e não será concedida nenhuma tolerância, por menor que 
seja, em relação ao hora mencionada.  
10.10.3 Via correios, hipótese na qual será considerada a data e horário constantes no 
comprovante de recebimento por parte do Município. Novamente ressalta-se que este 
deverá ocorrer até o horário limite (17:00 horas do último dia do prazo), sob pena de 
preclusão, devendo a interessada agir com a devida cautela para evitar a que sua 
solicitação seja intempestiva. Em nenhuma hipótese o horário a ser considerando  será o de 

http://www.honorioserpa.pr.gov.br/


MUNICÍPIO DE HONORIO SERPA  
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Elpidio dos Santos, 541 – Fone (046) 3245 1130 
CEP 85.548-000  - Honório Serpa – Paraná 

CNPJ 95.585.444/0001-42 

 
 

21 

envio, e não será concedida nenhuma tolerância, por menor que seja, em relação a hora 
mencionada.  
 
10.11 O recurso deverá ser acompanhado da documentação pertinente, bem como dos 
documentos constitutivos e demais documentos da recorrente nos quais se permita verificar 
a capacidade representativa do signatário do recurso, sob pena de não conhecimento.  
 
10.12 Na eventualidade de vícios sanáveis no recurso, de mera formalidade, poderá ser 
concedido o prazo de 02 (dois) dias, improrrogáveis, para que a recorrente ou recorrida 
providenciem as respectivas correções, sob pena de não conhecimento.  
 
10.13 O acolhimento do recurso pela Autoridade Superior importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.14 Dado provimento ou negado provimento ao(s) recurso(s) pela Autoridade Superior, 
proceder-se-á a designação de dia e hora para abertura do envelope n.º “02” ou a 
adjudicação do objeto à licitante vencedora, quando for o caso.  
 
10.15 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação por escrito com a competente prova de recebimento.  
10.15.1 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através da divulgação no site www.honorioserpa.pr.gov.br.  
10.15.2 Será enviada cópia da decisão para o endereço eletrônico informado pelos 
participantes. 
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO 
 
11.1. O resultado, a homologação e a adjudicação da licitação serão fixados em lugar 
próprio, na sede do Município de Honório Serpa, e publicados no Órgão de Imprensa Oficial 
do Licitador.  
11.2. Após a divulgação do julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em Lei, o 
Presidente da Comissão submeterá o processo a autoridade superior, para fins de 
homologação, revogação ou anulação desta licitação. 
11.3. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do 
proponente adjudicatária para assinar o CONTRATO, respeitada a validade de sua 
proposta. 
11.4. Até à assinatura do Termo de Contrato de Empreitada, o licitador poderá 
desclassificar, por despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
11.5. A proponente vencedora será convocada para assinar o  Termo de Contrato, dentro 
do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação. 
11.6. Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a 
assinar o contrato, dentro do prazo previsto no item anterior, caracterizará descumprimento 
total da obrigação, ficando sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
proposta, além das sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

www.honorioserpa.pr.gov.br
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11.7. É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, 
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a 
revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
12. DA CONTRATAÇÂO e DOS PRAZOS 
 
12.1. Adjudicado o objeto da presente licitação,  será convocado o adjudicatário para assinar 
o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.1.1. O contrato será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-
mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal; 
12.1.2. Poderá o Município de Honório Serpa, quando o convocado não assinar o contrato 
no prazo e condições estabelecidos no item 12.1, convocar os proponentes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o 
presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.1.3. Qualquer alteração contratual, seja relativa a prazo, quantitativa (acréscimo ou 
supressão) ou qualitativa, deverá ser devidamente entregue ao Setor de Engenharia com 
antecedência, sob pena de indeferimento. 
12.1.4. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº 
8.666/93, firmados através de termo aditivo. 
12.1.4.1. A contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por solicitação do 
departamento contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro elemento 
inicialmente contratado para a execução desta obra (reforma e ampliação), sem a realização 
do devido termo aditivo de contrato, mesmo que não altere o valor do contrato, sob pena de 
multa de 10% (dez) por cento do valor do contrato. 
12.1.5. O contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas demais 
disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei nº 8.666/93, 
bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da presente 
licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta de contrato não 
mencionados. 
12.1.6. Administração reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, 
devidamente autorizada e fundamentada. 
12.1.7. A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer produto e/ou serviço 
que não atender as especificações contidas no presente edital ou que sejam 
considerados inadequados. 
 
12.2.  O contrato terá vigência de 12 (doze), meses da data de sua assinatura do contrato; 
12.2.1.  O prazo de execução do contrato será de 300 (trezentos) dias; 
 



MUNICÍPIO DE HONORIO SERPA  
ESTADO DO PARANÁ 

Rua Elpidio dos Santos, 541 – Fone (046) 3245 1130 
CEP 85.548-000  - Honório Serpa – Paraná 

CNPJ 95.585.444/0001-42 

 
 

23 

12.3. Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos do 
artigo nº 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
13. OBRIGAÇÕES  
 
13.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
I. Efetuar o pagamento ajustado;  
II. Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, para que a Contratada possa executar os 
serviços solicitados;  
II. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação por escrito da 
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

 
13.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:  

I. Assinar o contrato no prazo determinado 
II. Prestar os serviços objeto do Contrato no prazo e forma ajustados; 
III. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
IV. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital; 
V. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 
VI. Informar de imediato a ocorrência de qualquer ato relevante e/ou urgente que gere a 
necessidade de alguma providência por parte do Município de Honório Serpa;  
VII. Permitir que a Prefeitura fiscalize, a qualquer tempo, a execução dos serviços 
contratados, ficando assegurado à Prefeitura, o direito de aceitá-los ou não;  
VIII. Efetuar o recolhimento de todo e qualquer tributo ou encargo social, previdenciário, 
trabalhista, acidentes de trabalho e quaisquer outros não mencionados que de algum modo 
possam vir a incidir sobre os serviços objeto da presente contratação, responsabilizando-se 
de forma exclusiva, por tais recolhimentos, isentando o Município de Honório Serpa de 
qualquer responsabilidade neste sentido;  
IX. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital.  
X. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou 
morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente 
licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade. 
XI. Comunicar aos Gestores do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam 
causar prejuízos à Administração  
XII. Custos relativos a deslocamentos correrão por conta da Contratada, bem como o 
transporte de equipamentos e funcionários, a manutenção dos equipamentos e demais 
custos, que também serão de responsabilidade da mesma, não cabendo nenhum ônus à 
Contratante;  
XXIII. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre a prestação 
de serviço, fornecendo toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização 
dos mesmos.  
XIV. O Município de Honório Serpa poderá, a seu critério, aceitar a substituição ou inclusão 
de integrantes da equipe de trabalho, condicionado a aceitação à relevância e procedência 
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dos motivos declinados e à equivalência curricular do substituto em relação ao substituído 
ou à composição da equipe de trabalho como um todo. 
 
14. DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
14.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do contratante.  
 
14.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 
subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 
comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.  
 
14.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a contratada permanecerá solidariamente 
responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no contrato. 
 
15. DO PAGAMENTO 
 
15.1 O pagamento dos serviços técnicos de consultoria, se dará da seguinte forma: 
 
10% (dez por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município dos 

produtos da 1ª Fase; 
 
15% (quinze por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município dos 

produtos da 2ª Fase – Parte 1; 
 
20% (vinte por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município dos 

produtos da 2ª Fase – Parte 2; 
 
15% (quinze por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo dos produtos 

da 2ª Fase – Parte 3; 
 
20% (vinte por cento) do valor contratual, após a aprovação pelo Município dos produtos da 

3ª Fase; 
 
20% (vinte por cento) do valor contratual, após a aprovação pelo Município dos produtos da 

4ª Fase. 
 
15.2 Todos os custos, exceto aqueles descritos no item 3.2 deste Termo de Referência, 
para execução dos serviços técnicos de consultoria, como deslocamentos, estadas, 
alimentação, material de consumo, digitação, digitalização, cópias, encadernação, etc., são 
da responsabilidade da Consultoria. 
 
16. RECURSOS FINANCEIROS  
16.1. As despesas com a execução do objeto serão suportadas com recursos do governo 
municipal, obedecendo-se a seguinte Dotação Orçamentária:  
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 880 de 19 de novembro 2020 
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Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte 

35 06/001 04.122.0017.2.012 3.3.90.39 1000 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: livres 

 
16.2. O valor total desta licitação é de R$ 121.904,66 (cento e vinte e um mil novecentos 
e quatro reais e sessenta e seis centavos).   
 
16.3. Os recursos financeiros para suportar as despesas do presente objeto, serão 
atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente. 
 
17. CRITÉRIO DE REAJUSTE  
17.1. O valor não sofrerá alterações. Caso haja alteração imprevisível no custo da prestação 
do serviço, caberá ao contratado requerer e demonstrar documentalmente, a necessidade 
de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com fundamento no artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93 
 
18. SANÇÕES  
18.1 As sanções estão regidas pelo artigo 86, 87 88 da Lei 8.666/1993, sendo balizadas 
pelas normas estabelecidas neste Edital.  
 
18.2 A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a cominação de sanções 
pecuniárias e restritivas de direitos, a serem aplicadas em conformidade com as normas 
contidas em lei e neste Edital.  
 
18.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
18.3.1 advertência; 
18.3.2  multa; 
18.3.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
18.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
  
18.4 As sanções previstas no item 18.3 poderão ser aplicadas juntamente com a do item 
18.5 facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
 
18.5 A pena de multa pela inexecução será aplicada da seguinte forma: 
18.5.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta em caso da licitante 
vencedora recusar-se em firmar contrato com a Administração ou pela desistência da 
proposta apresentada, salvo, neste último caso, motivo justo aceito pela Administração; 
18.5.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ou da prestação do serviço em 
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caso de inexecução parcial ou descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato, 
salvo no caso do item anterior;  
18.5.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução total 
do contrato;  
 
18.11 As sanções previstas no item 18.3.3 e 18.3.4 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
18.15 Nos casos omissos, aplica-se as disposições contidas na Lei 8.666/1993.  
 
19. DA RESCISÃO 
19.1 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração: 
19.1.1 Quando ocorrido descumprimento injustificado de quaisquer cláusulas do edital ou do 
contrato;  
19.1.2 Quando houver atraso injustificado na prestação do serviço objeto do certamente, 
que ultrapasse 30 (trinta) dias, sem prejuízo das sanções cabíveis;  
19.1.3 Quando houver injustificada paralisação na prestação do serviço, sem a prévia 
comunicação à Administração;  
19.1.4 Quando a contratada deixar de possuir quaisquer dos requisitos de habilitação 
exigidos por este edital;  
19.1.5 Quando decretada a falência ou instaurada a insolvência civil da contratada;  
19.1.6 Quando ocorrer alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 
19.1.7 Quando ocorrido razões de interesse público de alta relevância e de conhecimento 
amplo, devidamente justificado, autorizados pela mais alta autoridade da Administração;  
19.1.8 Nos demais casos descritos nos artigos 77, 78 e 80 da Lei 8.666/93;  
19.1.9 A rescisão contratual não impedirá a aplicação de sanções administrativas descritas 
no item 18 deste edital. 
 
20. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

20.1 O CONTRATANTE reserva-se o direito de cobrar da CONTRATADA e a 

CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE toda e qualquer informação que 

lhe seja solicitada sobre o objeto desta contratos, bem como a facilitar ao CONTRATANTE 

a fiscalização das entregas dos produtos ora contratados. 

20.2 O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a fiscalização das entregas dos 

produtos e, ainda, aplicar multa ou rescindir o contrato.  

20.3 O CONTRATANTE poderá designar um ou mais representantes para fazer a gestão, 

fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos produtos, devendo estes anotar e 

registrar todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados. 

20.4 A fiscalização do CONTRATANTE não diminui ou substitui as responsabilidades da 

CONTRATADA, decorrente de obrigações aqui assumidas. 
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20.5 Conforme Portaria n° 36/2021, caberá a gestão do contrato ao Diretor do 

Departamento de Administração Sr. Jones de Almeida, a quem compete todas as ações 

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato. 
20.6 A fiscalização do contrato ficará a cargo do Departamento de Engenharia  Sr. Renato 

Costela e do assessor de planejamento Braulio Noé  Valle Junior, para o acompanhamento da 

execução do objeto da presente contratação, informando o gestor do contrato as 
ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato. 
20.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
20.8 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do MUNICÍPÍO, não elide nem 

diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 

pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 

resultantes de imperfeições técnicas, as quais não implicarão corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização. 
20.9 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos 

considerados inadequados. 

20.10 Por força do contido no art. 68, da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA, por ocasião da 
assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal deste contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 
 
21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
21.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato;  
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato;  
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato;  
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; 
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção.  
22.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa 
ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 
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práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.  
22.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição 
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.  
 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1 É facultado ao Presidente da Comissão de Licitações ou Autoridade Superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública.  
22.2 Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Honório Serpa, mediante justificativa 
motivada, o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente 
licitação ou revogar no todo ou em parte.  
22.3 Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na 
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
22.4 A licitante intimada para apresentar esclarecimentos, deverá fazê-lo no prazo 
estipulado pela Comissão de Licitações, sob pena, de desclassificação/inabilitação.  
22.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação da Comissão de Licitações em contrário.  
22.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Honório Serpa.  
22.7 Na contagem dos prazos considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando houver 
expressa disposição em contrário.  
22.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará na inabilitação 
ou desclassificação da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo 
descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de 
processualização do direito administrativo, bem como, não importem em vantagem a um ou 
mais Licitantes em detrimento dos demais.  
22.9 As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato ou instrumento equivalente.  
22.10.1 Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a 
documentação deverá ser relativa à esta;  
22.10.2 Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser 
apresentada a documentação da filial;  
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22.10.3 Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem omitidos somente em nome da matriz. 
22.11 Na hipótese da falta de qualquer documento exigido pelo Edital, ou se a 
documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias, ou estiver 
com prazo de validade vencido, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 
Anexos, implicará na inabilitação da licitante.  
22.12 Não será admitida a complementação posterior de documentos, salvo na hipótese de 
todas as licitantes forem inabilitadas, situação em que será aplicado o disposto no artigo 48, 
§3º da Lei n.º 8.666/1993.  
22.13. A inabilitação da licitante importará na preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes da presente licitação.  
22.14. Vícios de mera formalidade ou sanáveis no momento do certame pelo credenciado 
da licitante não implicarão a sua inabilitação ou desclassificação.  
22.15 Em casos de omissão do Edital, aplicam-se subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/1993 bem como as disposições pertinentes da Lei Complementar Federal nº 
123/2006.  
22.16 A participação do proponente implica em aceitação de todos os temos deste Edital.  
22.17 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente 
da Comarca de Coronel Vivida - Pr, com exclusão de qualquer outro.  
22.18 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pela Comissão 
de Licitações, pela Equipe de Apoio e pelos proponentes presentes.  
22.19 Em conformidade com o disposto no artigo 17, § 5º, do Decreto Federal nº 5.450, de 
31 de maio de 2005, para todas as referências de tempo contidas neste Edital será 
observado o horário de Brasília – Distrito Federal. 

 
 
 

Honório Serpa, 10 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Luciano Dias  
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

Elisangela Macagnan 
Presidente da Comissão de Licitação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

REVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
E DEMAIS ATIVIDADES DESCRITAS NESTE TERMO 

 

Município: HONÓRIO SERPA - PR 

 

População Total: 5.955 habitantes (IBGE, 2010) 

 

1. OBJETO 
 
 Revisão do Plano Diretor Municipal -PDM do Município de Honório Serpa, que visa definir  
os objetivos, diretrizes e propostas compatibilizando com a execução do Plano de Ação e 
Investimentos -PAI, resultando no cenário atual, propondo intervenções e ajustes para o 
desenvolvimento municipal, observado o contido: 

 
1.1 na Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana, referências para: 

INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E SUSTENTABILIDADE  

DAS CIDADES 
 
1.2 no Estatuto da Cidade, com destaque para o artigo 2º na garantia: 
 
1.2.1 do direito à cidade sustentável, que compreende os direitos à terra urbana, 

          moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços 
          públicos, trabalho e lazer; e,  

 
1.2.2 da gestão democrática, que compreende a participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano.  

 
1.3 na Lei Estadual nº 15.229/2006, com destaque para os artigos 3º ao 7º. 

 
 

2. ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS 
 
A Consultoria deverá desenvolver as atividades e elaborar os respectivos produtos, 
conforme a seguir: 
 
1ª Fase – Mobilização 
 
2.1 Cronograma físico  
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Elaborar cronograma físico de trabalho, com base nas atividades, produtos e 

cronograma previstos neste Termo de Referência, identificando obrigatoriamente as 

fases e respectivos itens, participantes, responsáveis e datas para entrega dos 

produtos e realização de reuniões técnicas de capacitação, preparatórias, 

consolidação e coordenação além de oficinas, audiências públicas, e conferência de 

revisão do Plano Diretor Municipal; 

  
 
2.2 Metodologia de trabalho  

 
 

Definir, justificar e apresentar os métodos e técnicas a serem adotados para a execução das 
atividades, e eventos integrantes dos itens 2 (dois) e 3 (três) deste Termo de Referência. 

 
2.3 Planejamento e gestão urbana do município 
 
 
Avaliar a capacidade institucional da administração municipal, para desempenhar as 
funções pertinentes às áreas de planejamento e gestão urbana, no que se refere aos 
seguintes aspectos:  

 
i. objetivos, diretrizes e proposições do PDM vigente;  
ii. implementação do Plano de Ação e Investimentos (PAI);  
iii. regulamentação da legislação urbanística vigente;  
iv. implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;  
v. atividades de licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo, para fins urbanos, 

edificações e obras, e localização e funcionamento das atividades econômicas, e ainda 
do cumprimento de demais posturas municipais;  

vi. provisão de infraestrutura e equipamentos, e prestação de serviços públicos;  
vii. sistema de planejamento e gestão do PDM vigente; e,  
viii. desempenho do Conselho do Plano Diretor  - CONPLAD 
 
2ª Fase – Análise Temática Integrada 
 
Parte 1 
 
2.4 Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos 

 
Mapear, avaliar e analisar as áreas do território municipal, com ênfase nas áreas urbanas 
consolidadas e áreas de expansão urbana (sejam internas ou externas) ao(s) perímetro(s) 
urbano(s), visando à identificação das restrições ambientais, e quanto às infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos, tendo em vista o uso e ocupação antrópica, avaliando a 
evolução nestes 10 anos. 
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2.5 Uso e ocupação atual do solo 

 
Mapear, avaliar e analisar o uso e ocupação atual do território municipal, com ênfase nas 
áreas urbanas e áreas de expansão urbana, a partir de dados disponíveis em cadastros, 
imagens, fotos ou levantamento de campo, avaliando a evolução nestes 10 anos. 
 
 
2.6 Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e 

serviços públicos 
 

Analisar e avaliar o atendimento qualitativo e quantitativo, e distribuição espacial das 
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, ao longo destes 10 anos, visando garantir 
os direitos à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao 
lazer. 
 
Parte 2 
 
2.7 Uso e ocupação do solo atual, meio ambiente e as capacidades de atendimento 

qualitativo e quantitativo de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos 
 

A partir dos resultados das atividades 2.4, 2.5 e 2.6, avaliar a adequação de uso e ocupação 
atual do território municipal, assim como a pertinência da legislação vigente (lei de perímetro 
urbano e de expansão da área urbana (se houver expansão), lei de parcelamento, lei de uso 
e ocupação do solo urbano, lei do sistema viário e outras leis pertinentes). 
 
2.8 Expansão urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo 

e quantitativo de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos 
 

Avaliar a adequação de áreas não urbanizadas para expansão urbana, sejam internas ou 
externas ao(s) perímetro(s) urbano(s), meio ambiente, o atendimento qualitativo e 
quantitativo e a viabilidade de investimentos para ampliação das infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos, frente às dinâmicas demográfica, imobiliária e das 
principais ou potenciais atividades produtivas do município. 
 

2.9 Condições gerais de moradia e fundiárias 
 

A partir dos resultados das atividades 2.6 e 2.7 e das condições socioeconômicas da 
população urbana, avaliar a regularidade fundiária e suas condições de moradia, para 
garantir os direitos à terra urbana, à moradia, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos 
e ao saneamento ambiental. 
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Parte 3 
 
2.10 Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana  

 
 

Avaliar a adequação atual e futura   
i. do sistema viário básico;  
ii. do deslocamento individual não motorizado, observando às necessidades de circulação 

da população entre as áreas residenciais, os principais equipamentos públicos e as 
principais áreas de oferta de postos de trabalho; e,  

iii. do deslocamento motorizado de cargas e serviços, de forma a garantir os direitos ao 
transporte, ao trabalho, aos serviços públicos e ao lazer. 

 

2.11 Capacidade de investimento do município 
 

Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do município, levando em consideração 
a evolução dos últimos 10 anos, visando à implementação do PDM a ser expresso no Plano 
de Ação e Investimentos (PAI), do PDM. 
 
2.12 Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes  

 
Identificar os conselhos existentes que estão relacionados à temática do desenvolvimento 
urbano, de forma direta: Conselho da Cidade, do Desenvolvimento Urbano/Municipal, do 
Plano Diretor, Habitação, Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de Trânsito/Mobilidade 
Urbana) ou indireta (conselhos cujas temáticas de alguma forma rebatam sobre o território, 
por exemplo: Conselho da Saúde, Educação, Assistência Social) e avaliar as respectivas 

naturezas, atribuições, composição, funcionamento e oportunidades de unificação; 

 
 
2.13 Síntese da Análise Temática Integrada 

 
Sistematizar os resultados obtidos das atividades 2.4 a 2.12, de modo a indicar a definição 
de objetivos, diretrizes e propostas para uma cidade sustentável. 
 
2.14 Objetivos para o desenvolvimento municipal  

 
A partir da síntese da Análise Temática Integrada, item 2.13, definir objetivos para o 
desenvolvimento municipal visando à garantia dos direitos citados no item 1.1 
 
3ª Fase – Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável  
 
2.15 (Re)ordenamento territorial 

 
Após análise e avaliação das Diretrizes e Propostas elencadas e realizadas no PDM atual, 
definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada e os 
objetivos definidos, compreendendo macrozoneamento municipal, perímetros urbanos e 
áreas de expansão urbana (se necessárias), macrozoneamento(s) urbano(s), uso e 
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ocupação do solo e zoneamento – com destaque das áreas para o desenvolvimento de 
atividades econômicas, sistema viário e parcelamento do solo urbano. 
 
2.16 Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável 

 
Definir propostas específicas, incluindo localização, considerando a realidade diagnosticada 
e os objetivos e diretrizes definidos, de forma a garantir os direitos à terra urbana, moradia, 
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho, e lazer; 
 
2.17 Instrumentos urbanísticos 

 
Definir instrumentos urbanísticos - dentre os previstos no Estatuto da Cidade e outros como 
concessão especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso, demarcação 
urbanística - que poderão ser aplicáveis à realidade municipal, podendo ser  utilizados para 
intervir na realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas definidos, visando o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Juntamente 
com a definição destes instrumentos, deve ser feita a delimitação das áreas onde estes 
serão aplicados. 
 
4ª Fase – Plano de Ação e Investimentos e Institucionalização do PDM 
 
2.18 Plano de Ação e Investimentos (PAI) 

 
Definir as ações e investimentos prioritários, para a implementação do PDM, considerando 
as atividades das Fases anteriores, com identificação para cada ação ou investimento de: 

 
i. ação e/ou investimento;  
ii. valor;  
iii. prazo de execução;  
iv. fontes de recursos;  
v. indicação da(s) diretriz(es) prevista(s) no PDM em que a ação está vinculada;  
vi. indicação do(s) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)/Metas em que a ação 

está vinculada; e  
vii. outros itens que poderão auxiliar quando da incorporação das ações e/ou investimentos 

no PPA, LDO e LOA, se julgados necessários.  
 
2.19 Institucionalização do PDM 

 
Analisar, avaliar e revisar as leis existentes no município, propondo minutas de anteprojetos 
com ajustes para atender a realidade atual e complementação dos seguintes instrumentos 
jurídicos, acompanhados de mapas, em escalas apropriadas:  

 
i. Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal, que disponha, no mínimo, de: 

a) diretrizes para (re)ordenamento territorial (macrozoneamento municipal e urbanos); 
b) diretrizes para garantir os direitos à cidade sustentável; 
c) instrumentos urbanísticos, previstos na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade, aplicáveis ao território municipal; 
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d) analisar/avaliar o Conselho, no que diz respeito a: -composição/representatividade e 
número de membros; - atribuições, se estão adequados ou se necessário rever; - 
avaliação sobre o desempenho e atuação; - avaliação do regimento do conselho; 

e) sistema de acompanhamento e controle do plano, contemplando o órgão gerenciador 
ETM 

 

ii. Anteprojeto de Lei do(s) Perímetro(s) Urbano(s) e de Área(s) de Expansão Urbana 
(se necessárias): 

 
Observação 1: Compete ao município, quando necessário, efetivar e custear a 
materialização dos vértices do(s) polígono(s) que delimita(m) o(s) Perímetro(s) 
Urbano(s) (monumentalização / implantação dos marcos).  

 
Observação 2: Compete à Consultoria executar o levantamento dos dados dos marcos 
do(s) perímetro(s) urbano(s), contendo de forma detalhada o memorial descritivo da 
poligonal levantada, seus respectivos ângulos, rumos ou azimutes e distâncias 
calculadas, bem como as informações de localização e as coordenadas de cada um dos 
vértices que deverão estar referenciados à Rede de Alta Precisão do Estado do Paraná 
(SEMA/IBGE), acompanhada de mapa em escala apropriada. 
 

 
iii. Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano; 
iv. Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, utilizando a classificação de vias adotada pela 

Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); 
v. Anteprojeto de Lei do Parcelamento do Solo para fins Urbanos, em conformidade 

com a Lei Federal nº 6.766/79 e suas respectivas alterações; 
vi. Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras; 
vii. Anteprojeto de Lei do Código de Posturas; 
viii. Anteprojetos de Leis específicas para regulamentação dos instrumentos previstos na 

Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), aplicáveis à realidade municipal, e 
outros que se mostrarem necessários para implementação das propostas previstas 
no PDM. 

 
2.20 Sistema de planejamento e gestão do PDM  

 
Elaborar proposta de:  

 
i. estrutura organizacional e atribuições das unidades administrativas competentes;  
ii. sistema de informações municipais;  
iii. perfil do grupo técnico permanente, vinculado à estrutura administrativa da Prefeitura;  
iv. equipamentos e programas de informática;  
v. estrutura física, veículos e instrumentos de trabalho; e,  
vi. sistema de indicadores de monitoramento; 
vii. analisar/avaliar o sistema de planejamento e se for o caso apresentar proposta de 

alteração. 
 

2.21 Estrutura organizacional 
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A partir dos resultados da atividade 2.20 e visando somente os ajustes necessários à 
implementação do PDM, identificar e propor alterações/ajustes/aprimoramento na legislação 
vigente referente a:  

 
i. Estrutura Organizacional;  
ii. Regimento Interno da Prefeitura Municipal;  
iii. Plano de Cargos, Carreiras e Salários;  
iv. Regimento Interno do Conselho do Plano Diretor - CONPLAD;  
v. Código Tributário;  
vi. Decreto regulamentador dos procedimentos administrativos, fluxograma e formulários, 

necessários à organização dos trâmites para licenciamento das atividades relacionadas 
ao uso e ocupação do solo urbano.    

 
            

3 ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 
A Consultoria deverá desenvolver as atividades e elaborar os produtos constantes do Item 2 
do presente Termo de Referência, respeitando:  
 

i. a participação da Equipe Técnica Municipal (ETM), Conselho do Plano Diretor do 
Município - CONPLAD, representantes do poder legislativo, população e associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade;  

ii. as atribuições estabelecidas no Anexo I deste Termo de Referência; e,  
iii. os eventos definidos conforme a seguir: 

 

3.1 FASES DA ESTRATÉGIA DE AÇÃO  
 
1ª Fase – Mobilização e Capacitação 
 
3.1.1 – 01 (uma) Reunião técnica na assinatura do contrato de prestação de serviços 
 
Realizar leitura analítica do Termo de Referência; reiterar os procedimentos administrativos 
estabelecidos no contrato, e as responsabilidades e atribuições dos participantes durante o 
processo de revisão do PDM; e, solicitar os dados e informações necessárias ao 
desenvolvimento das atividades, e dos eventos dos Itens 2 e 3 deste Termo de Referência, 
respectivamente.  
 
Nesta reunião, a consultoria deverá transferir conhecimento no que concerne à:  
 

i. cronograma (citado no item 2.1);  
ii. metodologia de trabalho (citado no item 2.2);  
iii. métodos e técnicas para avaliação do desempenho do planejamento, e gestão urbana 

do município (citado no item 2.3) e,  
iv. métodos e técnicas para realização de 01 (uma) Reunião Técnica Preparatória (citado 

no item 3.1.2); 01 (uma) Oficina “Leitura Técnica” (citado no item 3.1.3) e 1ª Audiência 
Pública (citado no item 3.1.4). 

 
Responsável: Equipe Técnica Municipal (ETM); 
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Participantes: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); Supervisão (PARANACIDADE), 
Prefeito Municipal; Conselho do Plano Diretor - CONPLAD  
 
Em até 30 (trinta) dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá 
entregar ao município:  
 
 cópia do RRT/CAU e da ART/CREA-CRBio dos profissionais integrantes da equipe 

técnica da consultoria, com identificação do(a) coordenador(a) da revisão do PDM. 
 
Também em até 30 (trinta) dias a partir da data da assinatura do contrato, o município 
deverá providenciar: 
 
 cópia do RRT/CAU ou da ART/CREA do(a) fiscal do município, coordenador(a) da ETM. 

 
Cópias das referidas ARTs e RRTs deverão ser encaminhadas, pelo município, ao 
PARANACIDADE, junto aos produtos da 1ª Fase de revisão do PDM. 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC) e ETM.  
 
3.1.2 - 01 (uma) Reunião Técnica Preparatória 
 
Definir formulários e amostra de pesquisados para avaliação do desempenho do 
planejamento e gestão urbana do município; organizar e complementar os dados e 
informações solicitados para a realização das atividades da 1ª Fase; e definir os 
procedimentos necessários à realização da:  
 

i. avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana do município (citado no 
item 2.3);  

ii. 01 (uma) Oficina(s) “Leitura Técnica” (citado no item 3.13); e,  
iii. 1ª Audiência Pública (citado no item 3.14). 

 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); Conselho do Plano Diretor - CONPLAD 
representantes do poder legislativo e demais representantes do poder executivo. 

 
 
3.1.3 - 01 (uma) Oficina de “Leitura Técnica” - “Avaliação do desempenho do 
planejamento e gestão urbana do município” 
 
Analisar os dados e informações de modo a avaliar o desempenho do planejamento e 
gestão urbana do município (citado no item 2.3); 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor - CONPLAD 
representantes do poder legislativo; e representantes do poder executivo. 
 
3.1.4 - 1ª Audiência(s) Pública(s) – Apresentação do processo de Revisão do Plano 
Diretor Municipal 
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Informar o início, os motivos, a importância, o cronograma, os métodos e técnicas previstas, 
e debater as questões relativas ao processo de revisão do PDM, colocadas tanto pela 

administração municipal como pelos seus participantes e apresentar os levantamentos 
sobre  o Planejamento e gestão urbana do município (citado no item 2.3), 
devidamente analisados e validados ela ETM e SUPERVISÃO; 
 

 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC) (incluindo facilitador); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor - CONPLAD; 
representantes do poder legislativo; representantes do poder executivo; representante do 
Ministério Público; e população e associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade. 
 
2ª Fase - Análise Temática Integrada – (Partes 1, 2 e 3) 
 
3.1.5 - 01(uma) Reunião Técnica de capacitação  

 
Apresentar métodos e técnicas para:  
 

i. mapear áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos 
(citado no item 2.4), fazendo avaliação da evolução deste processo nos últimos 10 
anos, compatibilizados com as propostas elencadas na época, ou ponderando a falta de 
propostas nesta área; 

ii. mapear uso e ocupação atual do solo (citado no item 2.5); 
iii. avaliar a capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e 

serviços públicos (citado no item 2.6), avaliando a estrutura existe há 10 anos atrás 
correlacionadas com a realização ou não das propostas elencadas no PAI para esta 
área com a realidade de agora;  

iv. avaliar o uso e ocupação do solo atual, meio ambiente e as capacidades de 
atendimento qualitativo e quantitativo de infraestruturas, equipamentos e serviços 
públicos (citado no item 2.7) analisando a evolução nos últimos 10 anos, 
compatibilizadas com as alterações do perímetro urbano; 

v. avaliar a expansão urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo 
e quantitativo de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos (citado no item 2.8) 
analisando a evolução nos últimos 10 anos, compatibilizadas com as alterações do 
perímetro urbano; 

vi. avaliar as condições gerais de moradia e fundiárias (citado no item 2.9);  
vii. avaliar as condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana 

(citado no item 2.10);  
viii. avaliar a capacidade de investimento do município (citado no item 2.11);  
ix. avaliar a estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes (citado no item 

2.12);  
x. 01 Oficina de “Leitura Técnica” – “Análise Temática Integrada” (citada no item 3.1.6);  
xi. Realizar a 2ª Audiência Pública (citada no item 3.1.7). 

 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor - CONPLAD 
representantes do poder legislativo e representantes do poder executivo.  
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3.1.6 - 1 (Uma) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Análise Temática Integrada”  
 
Caracterizar as condições quali-quantitativas da cidade e do município, considerando os 
conteúdos previstos na Análise Temática Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14). 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor - CONPLAD 
do poder legislativo; e representantes do poder executivo.  
 
3.1.7 2ª Audiência(s) Pública(s) - “Análise Temática Integrada” 
 
Submeter à apreciação dos participantes a caracterização das condições quali-quantitativas 
da cidade e do município, conforme os conteúdos previstos na Análise Temática Integrada 
(citado nos itens 2.4 a 2.14), considerando a Oficina de Leitura Técnica. 

 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC) (incluindo facilitador). 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD; representantes do poder legislativo; representantes do poder executivo; 
representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade. 
 
 
3ª Fase - Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável 
 
3.1.8 - 01 (uma) Reunião Técnica de capacitação 
 
Apresentar métodos e técnicas para:  
 

i. definir diretrizes de (re)ordenamento territorial (citado no item 2.15);  
ii. definir propostas para garantir os direitos à cidade sustentável (citado no item 2.16);   
iii. definir instrumentos urbanísticos (citado no item 2.17);   
iv. organização de Oficina(s) de Leitura Técnica e da 3ª Audiência Pública. Nesta reunião a 

consultoria deverá solicitar as informações complementares para preparação desta 3ª 
fase. 

 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD; representantes do poder legislativo; e representantes do poder executivo.  

 
3.1.9 - 01 (uma) Oficina de “Leitura Técnica” - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade 
Sustentável” 
 
Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e propostas para 
garantir os direitos à cidade sustentável (citado nos itens 2.15 a 2.17); 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
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Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD; representantes do poder legislativo; e representantes do poder executivo.  
 
3.1.10 - 3ª Audiência(s) Pública(s) - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade 
Sustentável”  
 
Submeter à apreciação dos participantes, a definição de diretrizes de (re)ordenamento 
territorial, instrumentos urbanísticos e soluções específicas, para garantir os direitos à 
cidade sustentável (citado nos itens 2.15 a 2.17). 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC) (incluindo facilitador); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD; representantes do poder legislativo; representantes do poder executivo; 
representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade. 
 
 
4ª Fase - Plano de Ação e Investimentos – PAI e Institucionalização do PDM 
 
3.1.11 - 01 (uma) Reunião Técnica de capacitação  
 
Apresentar métodos e técnicas para:  
 

i. definir o Plano de Ação e Investimentos (citado no item 2.18);  
ii. institucionalizar o PDM (citado no item 2.19);  
iii. propor o sistema de planejamento e gestão do PDM (citado no item 2.20);  
iv. propor ajustes da estrutura organizacional (citado no item 2.21);  
v. realizar 01 (uma) Oficina “Leitura Técnica” - “Plano de Ação e Investimento e 

Institucionalização do PDM” (citado no item 3.1.12);  
vi. realizar a 4ª Audiência Pública e uma Conferência da revisão do PDM (citados nos itens 

3.1.13 e 3.1.14);  
vii. realizar 01 Reunião Técnica de Consolidação (citado no item 3.1.15);  
viii. realizar 01 (uma) Reunião Técnica de coordenação e capacitação (citado no item 

3.1.16). 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD; representantes do poder legislativo; e representantes do poder executivo.  
 
3.1.12 - 01(uma) Oficina de “Leitura Técnica” - “Plano de Ação e Investimento e 
Institucionalização do PDM”  
 
Definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM; analisar as 
minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; analisar proposta de sistema 
de planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional (citado nos itens 
2.18 a 2.21); 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
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Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD;  representantes do poder legislativo; e representantes do poder executivo. 
 
3.1.13 - 4ª Audiência(s) Pública(s) - “Plano de Ação e Investimentos (PAI) e 
Institucionalização do PDM” 
 
Submeter à apreciação dos participantes, as ações e investimentos prioritários para a 
implementação do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas, o 
sistema de planejamento e gestão do PDM, e os ajustes da estrutura organizacional (citado 
nos itens 2.18 a 2.21). 

 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC) (incluindo facilitador); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD; representantes do poder legislativo; representantes do poder executivo; 
representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade. 
 
3.1.14 - 1 (uma) Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal – “Pactuação do 
Plano Diretor Municipal” 
 
Submeter à apreciação dos participantes, a síntese da versão final preliminar do PDM 
revisado para pactuação. 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC) (incluindo facilitador); 
Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor - 
CONPLAD); representantes do poder legislativo; representantes do poder executivo; 
representante do Ministério Público; e população e associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade. 

 
 
3.1.15 - 1 (uma) Reunião Técnica de Consolidação 
 
Ajustar as análises e respectivos documentos, relativos às atividades da 4ª Fase, em 
decorrência da 4ª Audiência Pública, e da Conferência da Revisão do Plano Diretor 
Municipal. 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
Participantes: ETM, Supervisão (PARANACIDADE), Conselho do Plano Diretor – 
CONPLAD; representantes do poder legislativo; e representantes do poder executivo.  
 
3.1.16 - 1 (uma) Reunião Técnica de coordenação e de capacitação 
 
Para entrega formal dos documentos de revisão do PDM, pela consultoria, e capacitação 
para os procedimentos necessários à implementação   do PDM. 
 
Responsável: Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
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Participantes: ETM; Supervisão (PARANACIDADE), Prefeito Municipal, Conselho do Plano 
Diretor - CONPLAD); representantes do poder legislativo; e representantes do poder 
executivo.  
 
 
3.2 Logística para a realização dos eventos 

 
A logística para a realização de todos os eventos (reuniões, oficinas, audiências e 
conferência), integrantes do processo de revisão do PDM é de responsabilidade do 
município. 

 
A logística para a realização dos eventos compreende: 

 
i. publicação oficial de convocação e expedição de convites, para as associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade; 
ii. divulgação dos eventos: veículos de mídia local, internet, produção e reprodução de 

materiais de divulgação; 
iii. disponibilização do material, elaborado pela consultoria, com o conteúdo das 

respectivas temáticas; 
iv. reserva e preparação de locais, com espaço físico adequado, que comporte a 

quantidade estimada de participantes; 
v. disponibilização de equipamentos e serviços: computadores, projetores, telas de 

projeção, fotografia, filmagem, gravação, microfones, caixas de som, entre outros; 
vi. disponibilização de materiais de apoio, elaborados pela consultoria, com o conteúdo das 

respectivas temáticas. 
 

4 FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 
 
A fiscalização dos serviços técnicos de consultoria, será de responsabilidade do município, 
por meio de profissional legalmente habilitado(a), com formação em Engenharia Civil/ 
Arquitetura e Urbanismo. O(A) técnico(a) designado(a) responsável pela fiscalização dos 
serviços será o(a) coordenador(a) da ETM. 
 
A supervisão dos referidos serviços, será de responsabilidade do Serviço Social Autônomo 
PARANACIDADE. 

 
A consultoria deverá encaminhar ao Coordenador da ETM, os produtos preliminares de 
cada uma das Fases que reencaminhará aos integrantes da ETM, e posteriormente à 
Supervisão (PARANACIDADE). Com os produtos, a consultoria deverá entregar Relatório 
de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, pauta/programação, horário de 
início e fim, fotos, slides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc. relativo às 
Reuniões Técnicas, Oficinas Técnicas, Audiências Públicas e Conferência. 

 
É facultada à fiscalização e à supervisão dos serviços técnicos de consultoria, a não 
aceitação dos produtos das atividades desenvolvidas, em virtude de inconsistências, 
incompatibilidades com produtos entregues anteriormente, ou não adequação às 
disposições deste Termo de Referência, bem como a solicitação de ajustes e/ou 
substituição dos mesmos. Do mesmo modo, a não observação dos formatos dos produtos 
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conforme estabelecido no Anexo I deste Termo de Referência, implica na não aceitação dos 
mesmos pela fiscalização e supervisão da revisão do PDM. 

 
Todos os documentos das atividades concluídas, inclusive daquelas já medidas, deverão 
ser ajustados aos resultados das etapas já entregues, das audiências públicas e conferência 
da revisão do PDM, sob pena de não medição das atividades/produtos subsequentes ou 
finais. 

 
5 CRONOGRAMA FÍSICO 
 
O prazo máximo para execução dos serviços técnicos de consultoria, é de 300 (trezentos) 
dias a partir da data de assinatura do contrato. Os produtos, e os respectivos dados e 
informações utilizados como subsídio em cada uma das atividades desenvolvidas, em 
conformidade ao estabelecido no Item 2 do ANEXO I - Orientações Metodológicas 
Operacionais, em anexo, deverão ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos a 
seguir: 
5.1  Em até 60 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá 
entregar: 
•   Cronograma físico, citado no item 2.1; 
•   Metodologia de trabalho, citado no item 2.2; 
•   Planejamento e gestão urbana do município, citado no item 2.3; 
•  Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, pauta/programação, 
horário de início e fim, fotos, eslaides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc, 
relativo a: i) 1 (uma) Reunião técnica na assinatura do contrato de prestação de serviços; ii) 
Uma  Reunião(ões) técnica(s) de capacitação; iii) Uma Reunião(ões) técnica(s) preparatória; 
iv) Uma Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Avaliação do desempenho do planejamento e gestão 
urbana do município”; v) Uma da 1ª rodada de Audiência(s) Pública(s)  -  “Convocação da  
população, associações representativas dos vários segmentos da comunidade, CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO e poder legislativo para participação do processo de 
revisão do PDM”; vi) Uma Reunião(ões) técnica(s) de consolidação; e vii) Uma Reunião(ões) 
de coordenação; 
•   cópia do RRT/CAU ou ART/CREA dos profissionais integrantes da equipe técnica  da  
consultoria, com  identificação do coordenador da  revisão do PDM; 
•   cópia do RRT/CAU do fiscal do município (coordenador da EQUIPE TÉCNICA DO 
MUNICÍPIO); 
 
2ª Fase – Análise Temática Integrada 
Parte 1 
 
5.2  Em até 120 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá 
entregar: 
•   Áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos, citado no item 
2.4; 
•   Uso e ocupação atual do solo, citado no item 2.5; 
• Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços 
públicos, citado no item 2.6; 
•  Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, pauta/programação, 
horário de início e fim, fotos, eslaides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc, 
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relativo a: i) uma Reunião(ões) técnica(s) de capacitação; ii) Uma Reunião(ões) técnica(s)   
preparatória(s);   iii)   Uma   Oficina(s)   “Leitura Técnica” - “Análise Temática Integrada”; iv) 
Uma Oficina(s) “Leitura  Comunitária”  -   “Análise  Temática   Integrada”;  e  v)  Uma 
Reunião(ões) de coordenação; 
 
Parte 2 
5.3  Em até 180 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá 
entregar: 
•   Uso e ocupação do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de 
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, citado no item 2.7; 
• Expansão urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos, citado no item 2.8; 
•   Condições gerais de moradia e fundiárias, citado no item 2.9; 
•  Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, pauta/programação, 
horário de início e fim, fotos, eslaides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc, 
relativo a: i) Uma Reunião(ões) técnica(s) de capacitação; ii) Uma Oficina(s) “Leitura 
Técnica” - “Análise Temática Integrada”; e, iii) Uma Reunião(ões) de coordenação. 
 
Parte 3 
 
5.4 - Em até 240 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá 
entregar: 
 
•   Condições gerais de acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana, citado no 
item 2.10; 
•   Capacidade de investimento do município, citado no item 2.11; 
•   Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes, citado no item 2.12; 
•   Síntese da Análise Temática Integrada, citado no item 2.13; 
•   Objetivos para o desenvolvimento municipal, citado no item 2.14; 
•  Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, pauta/programação, 
horário de início e fim, fotos, eslaides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc, 
relativo a: i) Uma Reunião(ões) técnica(s) preparatória(s); ii) Uma Oficina(s) “Leitura 
Técnica” - “Análise Temática Integrada”; iii) Uma da 2ª rodada de Audiência(s) Pública(s) 
“Análise Temática Integrada”; iv) Uma  Reunião(ões) técnica(s) de consolidação; e, v) Uma 
Reunião(ões) de coordenação. 
 
3ª Fase – Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável 
 
5.5  Em até 270 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá 
entregar: 
 
•   (Re)ordenamento territorial, citado no item 2.15; 
•   Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável, citado no item 2.16; 
•   Instrumentos urbanísticos, citado no item 2.17; 
•  Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, pauta/programação, 
horário de início e fim, fotos, eslaides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc, 
relativo a: i) Uma Reunião(ões) técnica(s) de capacitação; ii) Uma Reunião(ões) técnica(s)   
preparatória(s);   iii)   Uma   Oficina(s)   “Leitura Técnica” - “Diretrizes e Propostas para uma 
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Cidade Sustentável”; iv) Uma Oficina(s) “Leitura Comunitária” - “Diretrizes e Propostas para 
uma Cidade Sustentável”; v) Uma da 3ª rodada de Audiência(s) Pública(s) “Diretrizes e 
Propostas para uma Cidade Sustentável”; vi) Uma Reunião(ões) técnica(s) de consolidação; 
e vii) Uma Reunião(ões) de coordenação. 
 
4ª Fase – Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM 
 
5.6    Em até 300 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria deverá 
entregar: 
 
•   Plano de Ação e Investimento - PAI, citado no item 2.18; 
•   Institucionalização do PDM, citado no item 2.19; 
•   Sistema de planejamento e gestão do PDM, citado no item 2.20; 
•   Estrutura organizacional, citado no item 2.21; 
•  Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de presença, ata, pauta/programação, 
horário de início e fim, fotos, eslaides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc, 
relativo a: i) Uma Reunião(ões) técnica(s) de capacitação; ii) Uma Reunião(ões) técnica(s)   
preparatória(s);   iii)   Uma   Oficina(s)   “Leitura Técnica” - “Plano de Ação de Investimento e 
Institucionalização do PDM”; iv) Uma Oficina(s) “Leitura Comunitária” - “Plano de Ação de 
Investimento e Institucionalização do PDM”; v) Uma da 4ª rodada de  Audiência(s) Pública(s) 
-  “Plano  de  Ação  de  Investimento e Institucionalização do PDM”; vi) 1 (uma) Conferência 
da Revisão do PDM - “Pactuação do Plano Diretor Municipal”; vii) Uma Reunião(ões) 
técnica(s) de consolidação; e viii) Uma Reunião(ões) de coordenação; 
•   Documento da versão preliminar de todos os produtos após a Conferência da 
Revisão do PDM; 
•   Documento da versão final de todos os produtos, após a Reunião Técnica de 
Consolidação da Conferência da Revisão do PDM. 
 

CRONOGRAMA FÍSICO 

Fases Descrição 
Meses/Dias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1ª Fase 

 
Mobilização  

em 

até 

60 

dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2ª Fase 

Análise 

Temática 

Integrada 

(Parte 1) 

  
 

 

em 

até 

120 

dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análise 

Temática 

Integrada 

 

 

 

 
  

 

 

em 

até 

180 
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(Parte 2) dias 

 

Análise 

Temática 

Integrada 

(Parte 3) 

       

em 

até 

240 

dias 

   

3ª Fase 

Diretrizes e 

Propostas para uma 

Cidade Sustentável 

        

em 

até 

270 

dias 

  

4ª Fase 

Plano de Ação e 

Investimentos - PAI 

e Institucionalização 

do PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

em 

até 

300 

dias 

 
 
6      QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
6.1   Os serviços técnicos de consultoria, deverão ser prestados por pessoa jurídica, que 
possua uma equipe multidisciplinar, que atenda as condições: 

 
6.2. Apresentar Certidão de Registro da Empresa no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) ou no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de 
validade;  
6.2.1. Apresentar registro Certidão de Registro do profissional responsável técnico pela 
empresa no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho de Engenharia e 
Agronomia – CREA 
6.2.2. Comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico, e a 
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou 
contrato de prestação de serviços. Pra dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação 
poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou 
contrato social. 
 
6.3 A  Equipe Técnica (modelo ANEXO XIII) deverá ser composta de, no mínimo:  
6.3.1. 02 (dois) profissionais graduado em Arquitetura e Urbanismo, para coordenar a 
Revisão do Plano Diretor.  
6.3.2. 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil; 
6.3.3. 01 (um) profissional graduado em Economia; 
5.3.4. 01 (um) profissional graduado em Direito; 
5.3.5. 01 (um) geólogo;  
6.3.6. 01 (um) profissional graduado em Biologia, ou Engenharia Ambiental, ou Engenharia 
Florestal, ou Engenheiro Agrônomo; 
6.3.7. 01(um) facilitador(a) com curso superior, todos com comprovação de registro nos 
respectivos órgãos de classe. 
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6.3.8 Os profissionais que compõe a equipe técnica, deverão apresentar, sob pena de 
desclassificação da proponente, registro no órgão de classe a qual pertence;   
 
6.4. Acervo técnico: 
6.4.1. Os profissionais abaixo deverão apresentar no mínimo 01 (um) atestado, certificado 
ou acervo que comprove a participação na elaboração/revisão do Plano Diretor Municipal- 
PDM: 
6.4.1.1. Para o arquiteto(a) urbanista coordenador: arquiteto com experiência 
comprovada como coordenador(a) de equipe técnica para a elaboração/revisão de Plano 
Diretor Municipal – PDM; 
6.4.1.2. Profissional na área de Infraestrutura: Engenheiro Civil, com experiência em 
trabalhos na formulação, elaboração ou acompanhamento de plano diretor; 
6.4.1.3. Profissional da área Econômica: Economista com experiência em trabalhos na 
formulação, elaboração ou acompanhamento de plano diretor; 
6.4.1.3. Profissional na área de Direito: Advogado com experiência em trabalhos na 
formulação, elaboração ou acompanhamento de planos de plano diretor; 
6.4.1.3. Profissional na área de geologia: Geológo com experiência em trabalhos na 
formulação, elaboração ou acompanhamento de plano diretor; 
6.4.1.4. Profissional da área Ambiental: Biólogo, ou Engenheiro Ambiental, ou 
Engenheiro Florestal, ou Engenheiro Agrônomo, com experiência em trabalhos na 
formulação, execução ou acompanhamento de planos, programas ou projetos ambientais;   
6.4.1.4.1. Entende-se como Planos Ambientais: Plano de Saneamento, Plano de 
Arborização, Plano de Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, entre outros similares.  
 
 
6.4.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(rão) apresentar dados suficientes 
para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do 
responsável que o assinar, bem como deve propiciar a confirmação de que houve 
cumprimento da obrigação na forma e prazo exigidos. De igual maneira deve ser possível a 
verificação de que o documento foi emitido para o participante (dados como nome da 
entidade expedidora e o respectivo CNPJ, timbre, nome e cargo do responsável que o 
assinar).  
 
6.4.3. Os atestados de capacidade, exigidos na qualificação técnica, são considerados como 
documentos Mínimos Obrigatórios, não entrando na contagem de pontos da proposta 
técnica, porém poderá ser apresentado o mesmo atestado para habilitação e para 
pontuação.  
 
6.5. Será inabilitada a empresa que não apresentar no mínimo um atestado em cada uma 
das especialidades elencadas nos itens 5.3.4. 
 
6.6. Os documentos necessários à habilitação dos proponentes poderão ser apresentados 
em fotocópia autenticada por cartório competente ou o original e fotocópia a qual será 
autenticada pela Comissão de Licitações ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
6.7. Os documentos de que trata este edital devem ser apresentados dentro do prazo de 
validade na data de abertura do envelope contendo a proposta. Os documentos que não 
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tiverem menção expressa sobre o prazo de validade, somente serão aceitos se emitidos 
com data não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data assinalada para a realização 
do certame.  
 
6.8. Caso o atestado seja emitido por empresa privada, este devera ter a assinatura do 
responsável com firma reconhecida.  

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS À PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02  
 
A proposta técnica deverá ser redigida no idioma Português (Brasil), permitida nomenclatura 
técnica específica em outro idioma, datilografada ou digitada (preferencialmente), em papel 
timbrado (preferencialmente), sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinatura e 
identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato, 
preferencialmente com todas as folhas da referida proposta rubricadas e numeradas em 
ordem crescente e deverá:  
 
7.1 A “Proposta Técnica” deverá:  
7.1.1 Ser apresentada nos moldes do ANEXO III e acompanhada obrigatoriamente dos 
seguintes elementos;  
7.1.1.1 Documentação referente à Proposta Técnica da Licitante; 
7.1.1.2 Documentação referente à Capacitação Profissional e Experiência da Equipe 
Técnica;  
 
7.2 A Experiência da equipe técnica será avaliada segundo os atestados apresentados. 
Serão aceitos somente Atestados Técnicos expedidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou direito privado, acompanhados da Certidão de Acervo Técnico emitidas pelos 
conselhos respectivos.  
 
7.3 A proposta deverá conter a pontuação pretendida pela empresa licitante, conforme 
critérios de pontuação definidos no ANEXO III, e descritos a seguir:  
 
7.3.1 Proposta técnica da licitante, serão atribuídos pontos conforme descrição abaixo:  
7.3.1.1 Plano de Trabalho para o desenvolvimento dos serviços, sendo avaliado e pontuado 
sobre os seguintes quesitos: Detalhamento das atividades e produtos, 62,5% - 7,5 (sete 
pontos e meio); Plano de Trabalho informando quantitativo de profissionais e recursos 
físicos para o desenvolvimento das atividades previstas, 37,5% - sendo 4,5 (quatro pontos e 
meio).  
7.3.1.2 Metodologia proposta para a realização dos serviços, sendo avaliado e pontuado 
sobre os seguintes quesitos: Diretrizes e estratégias metodológicas, 75% - sendo 13,5 (treze 
pontos e meio); Exequibilidade da metodologia proposta e compatibilidade com o Plano de 
Trabalho, 25% - sendo 4,5 (quatro pontos e meio).  
7.3.1.3 Pontuação Máxima – 30 Pontos.  
 
7.3.2 Capacitação e Experiência técnica dos profissionais, serão atribuídos pontos 
conforme descrição abaixo:  
 
7.3.2. Capacitação por grau de escolaridade.  
7.3.2.1 Coordenador: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
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Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1,5 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 4 (quatro pontos), máximo 3 certificados.  
 
7.3.2.2 Profissional de Urbanismo: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
Pontuação: 0,5 ponto por especialização, 1,5 ponto por mestrado, 1,5 ponto por doutorado. 
Limitado a 4 (quatro pontos), máximo 3 certificados. 
 
7.3.2.3 Profissional da Área Ambiental: profissional graduado em Biologia, ou 
Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia Agrônoma.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
7.3.2.4 Profissional da Área Econômica: profissional graduado em Economia.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
7.3.2.5 Profissional na Área de Infraestrutura: profissional graduado em Engenheiro 
Civil.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
7.3.2.6 Profissional na Área de Direito: profissional graduado em Direito.  
Pontuação: Serão aceitos certificados para pontuação do profissional que pontuarão da 
seguinte forma: 0,5 ponto por especialização, 1 ponto por mestrado, 1,5 ponto por 
doutorado. Limitado a 3 (três pontos), máximo 3 certificados.  
 
7.3.2.8 Pontuação Máxima – 20 Pontos. 
 
7.3.3 Capacitação por experiência do profissional.  
7.3.3.1. Coordenador: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
a) Com experiência específica em trabalhos de Coordenação de Projetos ou cargos de 
Gerência ou responsável técnico em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, 
expressa em Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho 
de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 5 (cinco) pontos por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 5 (cinco pontos) por certidão.  
 
7.3.3.2 Profissional de Urbanismo: Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo.  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe. 
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
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b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
 
7.3.3.3. Profissional da Área Ambiental: profissional graduado em Biologia, ou Engenharia 
Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia Agrônoma  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos Ambientais, expressa em 
Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
 
7.3.3.4. Profissional da Área Econômica: profissional graduado em Economia.  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
 
7.3.3.5. Profissional na Área de Infraestrutura: profissional graduado em Engenheiro 
Civil  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, 1,5 (um ponto e meio)  por certidão.  
 
7.3.3.6. Profissional na Área de Direito: profissional graduado em Direito.  
a) Com experiência em trabalhos de Plano Diretor ou de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
b) Experiência específica relativa a elaboração de Planos na área de desenvolvimento 
urbano, expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe.  
Pontuação: Máximo de 02 (duas) certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão.  
7.3.3.7. Pontuação Máxima – 50 Pontos.  
 
7.3.3.8. Pontuação Total - 100 Pontos                                     
 
7.4 Entende-se como Planos na área de Desenvolvimento Urbano: Plano de Habitação, 
Plano de Saneamento, Plano de Regularização Fundiária, Plano de Mobilidade, entre outros 
similares.  
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7.5 Entende-se como Planos Ambientais: Plano de Saneamento, Plano de Arborização, 
Plano de Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, entre outros similares.  
 
7.6 Será avaliado a especialização da equipe técnica em especialista, mestre e doutor. 
Serão aceito somente os diplomas como validação da especialização.  
 
7.7 A proposta técnica conterá a pontuação pretendida pela empresa licitante, observados 
os critérios de pontuação definidos em edital, conforme ANEXO III.  
 
7.8 O(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada 
durante a execução do contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser apresentado(s) 
outro(s) profissional(is) de mesma qualificação ou superior, desde que aprovado(s) pela 
Administração.  
 
7.9 A Nota Técnica (NT) será obtida através do somatório das notas do item 7.3.1 e 7.3.2  
 
7.10 Serão desclassificadas as licitantes que obtiverem a pontuação final inferior a 30 
(trinta) pontos para a Nota Técnica (NT). 
 
7.11 A Proposta Técnica será avaliada por uma Comissão Técnica com conhecimentos 
técnicos relacionados ao objeto da presente licitação, composta pela Portaria nº 45/2021.  
 
7.12 A seu critério exclusivo, a Comissão Técnica poderá solicitar prazo para julgamento 
das propostas, onde será divulgada a nova data para a continuação do julgamento das 
propostas.  
 
7.13 Uma vez proferido o resultado do julgamento das propostas técnicas, e desde que 
tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, os Envelopes nº 03 - PROPOSTA 
DE PREÇOS, lacrados, das licitantes desclassificadas serão postos a sua disposição para 
retirada.  
 
7.14 A Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado do julgamento das 
propostas técnicas, através dos meios oficiais de comunicação, conforme prevê a Lei 
Federal n° 8.666/1993, bem como o local, data e hora da abertura dos Envelopes n° 03 - 
PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes que tenham atingido pontuação igual ou superior 
àquela estabelecida no subitem 7.11.  
 
7.15 Será desclassificada a proposta que desrespeite ou omita qualquer das exigências 
deste edital, em especial às contidas no presente item 7.  
 
7.16 Não será admitida a complementação posterior de documentos ou substituição de 
documentos errôneos ou vencidos, salvo na hipótese de todas as licitantes tiverem sua 
proposta técnica desclassificada, situação em que poderá ser aplicado o disposto no artigo 
48, §3º da Lei 8.666/1993 para apresentação de nova proposta técnica.  
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7.17 Não serão abertos os envelopes contendo PROPOSTAS DE PREÇOS das 
empresas que tiverem suas propostas técnicas desclassificadas ou desconsideradas. 
 

8     FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento dos serviços técnicos de consultoria, se dará da seguinte forma: 
 
8.1 10% (dez por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município dos 

produtos da 1ª Fase; 
 
8.2 15% (quinze por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município 

dos produtos da 2ª Fase – Parte 1; 
 
8.3 20% (vinte por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo Município dos 

produtos da 2ª Fase – Parte 2; 
 
8.4 15% (quinze por cento) do valor contratual, após a análise e aprovação pelo dos 

produtos da 2ª Fase – Parte 3; 
 
8.5 20% (vinte por cento) do valor contratual, após a aprovação pelo Município dos produtos 

da 3ª Fase; 
 
8.6 20% (vinte por cento) do valor contratual, após a aprovação pelo Município dos produtos 

da 4ª Fase. 
 
Todos os custos, exceto aqueles descritos no item 3.2 deste Termo de Referência, para 
execução dos serviços técnicos de consultoria, como deslocamentos, estadas, alimentação, 
material de consumo, digitação, digitalização, cópias, encadernação, etc., são da 
responsabilidade da Consultoria. 

 

9   DIREITO DE PROPRIEDADE 

 
Todo o material produzido, decorrente da execução do objeto do presente Termo de 
Referência, ficará de posse e será propriedade do Município, sendo que um conjunto dos 
documentos, 1 (uma) via em meio digital, deverá ser entregue ao PARANACIDADE. 
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ANEXO I - ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS OPERACIONAIS 
 

 
1. ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
1.1 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA (ETC)  
 
A Equipe Técnica da Consultoria (ETC) deverá desenvolver as atividades, e elaborar os 
produtos constantes dos Itens 2 e 3 do presente Termo de Referência, garantindo a 
participação da Equipe Técnica Municipal – ETM, Conselho do Plano Diretor – CONPLAD; 
representantes do poder legislativo, população e associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade. 
 
A ETC tem como atribuições: 
 

i. assegurar a construção do processo de revisão do PDM, de acordo com os fins 
propostos neste Termo de Referência, com levantamento dados in loco, informações, 
pesquisas e realização dos eventos; 

ii. elaborar, avaliar e validar junto ao(à) Coordenador(a) da ETC, a programação de 
atividades e eventos, métodos, técnicas e estratégias propostas para a revisão do PDM; 

iii. contatar com outros órgãos do poder público (municipal, estadual ou federal), 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, para subsidiar no 
levantamento de dados, informações para a elaboração dos documentos referentes à 
revisão do PDM; 

iv. elaborar, avaliar e validar junto ao(à) Coordenador(a) da ETC, os dados, informações e 
documentos produzidos em cada uma das fases contidas neste Termo de Referência;  

v. encaminhar ao(a) Coordenador(a) da ETC, os produtos elaborados e adequados 
relativos a cada uma das fases conforme este Termo de Referência para análise da 
Equipe Técnica Municipal (ETM); 

vi. atender as solicitações da ETM e Supervisão (PARANACIDADE) quanto as alterações, 
exclusões, complementações e compatibilizações nos documentos elaborados e 

http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/
http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/
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entregues ao longo das diversas fases do processo de revisão do PDM, mesmo que a 
medição já tenha sido realizada, tendo por base este Termo de Referência; 

vii. participar das reuniões técnicas de capacitação, preparação e consolidação, oficinas, 
audiências públicas e conferência municipal; 

viii. entregar os produtos de acordo com o exigido neste Termo de Referência. 

 
 

1.2 COORDENADOR(A) DA ETC   
 
O(A) Coordenador(a) da Equipe Técnica da Consultoria (ETC) para a revisão de Plano 
Diretor Municipal, tem como atribuições: 
 

i. coordenar a ETC e todos os trabalhos relativos à revisão do PDM, conforme descrito 
neste Termo de Referência; 

ii. coordenar, verificar e analisar o levantamento de dados, para a sistematização, 
elaboração e compatibilização dos produtos relativos a cada uma das fases de 
revisão do PDM, previstas neste Termo de Referência; 

iii. coordenar, avaliar e validar os conteúdos dos produtos elaborados pela ETC e 
disponibilizar o material produzido em cada fase para apreciação e aceitação da 
Equipe Técnica Municipal (ETM);  

iv. coordenar e auxiliar no agendamento, preparação dos materiais, e participar de 
reuniões, oficinas, audiências públicas e conferência do PDM, intermediando a 
condução destes processos e entrega dos produtos resultantes, junto à ETC, 
Coordenador(a) da ETM e demais envolvidos; 

v. encaminhar ao(à) Coordenador(a) da ETM os produtos adequados e 
compatibilizados, relativos a cada uma das fases conforme conteúdo descrito neste 
Termo de Referência, após solicitação do(a) Coordenador(a) da ETM; 

vi. coordenar e verificar a emissão de notas referentes a medições dos produtos de 
cada fase, e enviar juntamente com demais documentos necessários, incluindo 
Laudo de Acompanhamento, conforme modelo disponibilizado pela Supervisão 
(PARANACIDADE), ao(à) Coordenador(a) da ETM; 

vii. coordenar e verificar os documentos referentes aos trâmites de faturamento e 
pagamento dos serviços medidos, junto ao(à) Coordenador(a) da ETM e Prefeitura 
Municipal, para posterior envio à Supervisão (PARANACIDADE); 

viii. coordenar, analisar e/ou elaborar a emissão de ofício para aditivo contratual, e 
encaminhar para parecer do(a) Coordenador(a) da ETM, parecer jurídico da 
Procuradoria Jurídica do Município, e posterior envio à Supervisão 
(PARANACIDADE), para anuência prévia; 

ix. solicitar anuência prévia ao (à) Coordenador(a) da ETM quando da substituição do(a) 
Coordenador(a) ou de demais integrantes da ETC. 

 
 
1.3 EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL (ETM) 

 
Deverá ser constituída por representantes das unidades organizacionais, da estrutura 
administrativa da prefeitura municipal, por exemplo: administração; finanças; contabilidade; 
tributação; orçamento; obras; planejamento; jurídico; saúde; educação; promoção social; 
meio ambiente; agricultura; serviços urbanos. 
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Entre os(as) integrantes da ETM, deverá ser designado(a) um(a) profissional, integrante do 
CAU ou CREA, para ser o(a) Coordenador(a) da ETM. 

 
Esta equipe participará ao longo de todo o processo de revisão do PDM, e dará suporte para 
a realização de todas as tarefas e atividades previstas.  

 
A ETM tem como atribuições: 
 

i. assegurar a construção do processo de revisão do PDM, de acordo com os fins 
propostos no Termo de Referência, subsidiando a Consultoria com dados, 
informações e apoio logístico para a realização dos eventos; 

ii. avaliar e validar junto com a Consultoria e o CMP, a programação de atividades e 
eventos, métodos, técnicas e estratégias propostas para a revisão do PDM; 

iii. recomendar a convocação de outros órgãos do poder público (municipal, estadual ou 
federal), e/ou convidar associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade, para subsidiar a análise dos documentos referentes à revisão do PDM; 

iv. emitir análises técnicas, propondo alterações, exclusões e/ou complementações nos 
documentos entregues pela Consultoria ao longo das diversas fases do processo de 
revisão do PDM, tendo por base este Termo de Referência; 

v. encaminhar à Supervisão (PARANACIDADE), as suas análises técnicas e os 
produtos elaborados pela Consultoria relativos a cada uma das fases conforme o 
Termo de Referência para análise técnica do PARANACIDADE; 

vi. avaliar as sugestões apontadas pela Supervisão (PARANACIDADE) quanto à sua 
análise técnica e encaminhar à Consultoria; 

vii. dar aceitação da versão final dos produtos elaborados pela Consultoria, relativos a 
cada uma das fases conforme o Termo de Referência; 

viii. participar das reuniões técnicas de capacitação, preparação e consolidação,   
oficinas, audiências públicas e conferência municipal.  
 

 
1.4 COORDENADOR(A) DA ETM 

 
O(A) Coordenador(a) da ETM, tem como atribuições: 

 
i. coordenar e fiscalizar o processo de revisão do PDM; 
ii. aprovar a versão final dos produtos elaborados pela Consultoria, relativos a cada uma 

das fases, conforme este Termo de Referência, após aceitação da ETM; 
iii. efetuar a medição (conforme modelo apresentado em anexo) dos produtos de cada 

fase, por meio de laudo de acompanhamento, conforme modelo fornecido pela 
Supervisão (PARANACIDADE), após aprovação pela ETM; 

iv. encaminhar os trâmites para faturamento e pagamento dos serviços executados junto à 
Supervisão (PARANACIDADE), após a medição; 

v. emitir parecer técnico, e solicitar parecer jurídico à procuradoria geral do município, 
referente a pedidos de aditivo contratual e encaminhar à Supervisão (PARANACIDADE) 
para anuência prévia; 
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vi. emitir parecer técnico, e solicitar parecer jurídico à procuradoria geral do município, 
referente a pedidos de solicitação de substituição do(a) coordenador(a) ou de demais 
profissionais integrantes da equipe técnica da consultoria; 

vii. solicitar anuência prévia à supervisão (PARANACIDADE), para a substituição do(a) 
coordenador(a) ou de demais profissionais integrantes da equipe técnica da consultoria 
(ETC); 

viii. solicitar anuência prévia à Supervisão (PARANACIDADE), para a substituição do 
coordenador da ETM; 

ix. dar conhecimento e solicitar providências ao Prefeito e demais gestores da 
administração municipal, para o encaminhamento do processo de revisão do PDM; 

x. mediar e fazer a interlocução entre o poder executivo municipal e a Consultoria; 
xi. tornar público o processo de revisão do PDM, instrumentalizando os meios de 

comunicação com informações. 
 

1.5 CONSELHO DO PLANO DIRETOR - CONPLAD 
 
O CONPLAD, juntamente com a ETM, deverá acompanhar e opinar nas diferentes fases do 
processo da revisão do PDM, e posteriormente, contribuir para a revisão dos instrumentos 
legais de sua criação, no que se refere às suas atribuições, composição e funcionamento. 
O CONPLAD deverá ter como atribuições, sem prejuízo das competências asseguradas em 
seus atos de criação: 
 

i. acompanhar as reuniões, audiências públicas e conferência da revisão do PDM; 
ii. participar de reuniões técnicas de capacitação, oficinas de leitura técnica, audiências 

públicas e conferência municipal; 
iii. contribuir na revisão coletiva do PDM; 
iv. cumprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, no que diz respeito à 

participação democrática de representação da sociedade na revisão do PDM; 
v. auxiliar na mobilização da sociedade, durante o processo participativo de revisão do 

PDM. 
 
Observação: Poderá ser instituído, por ato do poder executivo, um Grupo de 
Acompanhamento – (GA) da revisão do PDM, a ser inicialmente integrado pelos membros 
do CONPLAD, mais representantes do poder público federal, estadual, concessionárias de 
serviços públicos, Câmara de Vereadores e das associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade, atuantes no território do município, e não participantes do 
CONPLAD. 
 
 
1.6 SUPERVISÃO 

 
A Supervisão (PARANACIDADE), tem como atribuições: 

 
i. emitir análise técnica (Escritório Regional/PARANACIDADE), referente ao processo 

licitatório realizado pelo município, para contratação de serviços técnicos de consultoria, 
para a revisão do PDM, para posterior análise e emissão de parecer jurídico 
(PJU/PARANACIDADE); 
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ii. participar da reunião de assinatura do contrato entre o município e a Consultoria, 
orientando a ETM, Consultoria e CMP, quanto às respectivas responsabilidades e 
atribuições, assim como informando das responsabilidades e atribuições da supervisão, 
durante o processo de revisão do PDM, fazendo a leitura analítica do Termo de 
Referência; 

iii. zelar pelo cumprimento de todas as disposições do Termo de Referência; 
iv. avaliar previamente, a compatibilidade dos apontamentos das análises técnicas 

emitidas pela ETM, referente a cada fase com os produtos apresentados pela 
Consultoria, tendo por base o Termo de Referência, informando a ETM, que adaptará 
sua análise técnica para posterior encaminhamento à Consultoria; 

v. atestar as medições efetuadas pelo(a) Coordenador(a) da ETM, para o repasse dos 
recursos de financiamento, referentes a cada fase da revisão do PDM; 

vi. emitir parecer técnico, referente a pedidos de aditivo contratual; 
vii. dar anuência prévia, para a substituição do(a) Coordenador(a) e demais profissionais 

integrantes da Equipe Técnica da Consultoria (ETC); 
viii. dar anuência prévia, para a substituição do(a) Coordenador(a) da ETM; 
ix. emitir Termo de Recebimento Definitivo, após a medição da última fase da revisão do 

PDM. 
 
 
 
2. DADOS, INFORMAÇÕES E PRODUTOS 

 
Todos os dados e informações utilizados e produzidos pela Consultoria, em cada uma das 
Fases (incluindo as Partes 1, 2 e 3) de revisão do PDM, deverão ser: 

 
i. obtidos a partir de fontes oficiais ou publicações técnico-científicas, quando existentes;  
ii. devidamente atualizados, com apresentação do método adotado; 
iii. apresentados com riqueza de detalhes, no mínimo, compatíveis com as seguintes 

escalas: 
a) 1:50.000, no recorte municipal; e, 
b) 1:10.000, nas áreas urbanas consolidadas e de expansão – internas ou externas 

ao perímetro urbano. 
iv. convenientemente espacializados em mapas (municipal e urbanos), digitais ou 

digitalizados, georreferenciados, atrelados ao Sistema de Referência SIRGAS 2000 e 
SAD 69 e com sistema de projeção UTM. 

 
Todos os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados e produzidos pela 
Consultoria, em cada uma das Fases (incluindo as Partes 1, 2 e 3) de revisão do PDM, 
deverão ser entregues: 

 
i. em formatos abertos, com os textos em Word for Windows, DOC, tabelas em Excel for 

Windows .XLS, apresentações em PowerPoint for Windows .PPT, mapa base e mapas 
temáticos em extensão .DWG 2004 e .SHP, estes últimos referenciados ao documento 
de mapa na extensão .MXD, compatível com software da família ESRI ARCGIS, e 
arquivos de imagens em JPG, TIF ou BM; 

ii. antes da realização da reunião técnica de consolidação da conferência da Revisão do 
PDM, o produto deverá ser entregue em   01 (uma) via impressa para o município e em 
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02 (duas) vias em meio digital, sendo 01 (uma) via para o Município e 01 (uma) via para 
SEDU/PARANACIDADE; 

iii. após a Reunião Técnica de Consolidação da Conferência da revisão do PDM, os 
produtos deverão ser entregues em 2 (duas) vias impressas para o Município sendo 01 
(uma) via para o executivo e 01 (uma) via para o legislativo, e em 3 (três) vias em meio 
digital, sendo: 02 (duas) vias para o município (para o executivo e para o legislativo) e 
01 (uma) via para a SEDU/PARANACIDADE; 

iv. observadas as normas técnicas e encadernado em formato A-4 (se possível em um 
único volume), texto com orientação retrato, e quadros, tabelas, figuras e mapas em 
formato A-4 ou A-3 (dobrado em A-4), em 1 (uma) via impressa e em 1 (uma) via em 
meio digital para análise do município e, posteriormente, da Supervisão 
(PARANACIDADE). 
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MODELO – FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

LAUDO DE ACOMPANHAMENTO 

DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA 

 

1.0 PROJETO: Revisão do Plano Diretor Municipal - PDM 

 

2.0 NOME DA CONTRATADA:       

 

3.0 DADOS CONTRATUAIS: 

3.1 CONTRATO NÚMERO:      /      

3.2 DATA DE ASSINATURA:      /     /      

3.3 VALOR DA PARCELA: R$       (     ) 

4.0 ETAPA CONTRATUAL 

4.1 (     ) 1ª FASE, (     ) 2ª FASE – Parte 1, (     ) 2ª FASE – Parte 2, (     ) 2ª FASE – Parte 

3, (     ) 3ª FASE  ou  (     ) 4ª FASE DE REVISÃO DO PDM  

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

Conclusão da fase contratual, acima especificada, conforme Termo de Referência, parte integrante do 

Contrato. 

6.0 DECLARAÇÃO: 

Declaramos a aceitação do evento contratual identificado neste Laudo, atestando que o mesmo atende 
plenamente as especificações do Objeto Contratual. 
__________________________________________________________________________________________ 

7.0 NOME E ASSINATURA:  

__________________________________________________________________________________________ 

7.1 PREFEITO(A) MUNICIPAL*                 DATA: 

     /     /      

     ___________________________________________________________________________________

__ 

7.2 FISCAL COORDENADOR(A) DA EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL*             DATA: 

     /     /      

      

ÓRGÃO DE CLASSE E Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL:       

7.3 EMPRESA DE CONSULTORIA*                                                       DATA: 

     /     /      
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     ___________________________________________________________________________________

__ 

7.4 COORDENADOR(A) DA EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA*                 DATA: 

     /     /      

ÓRGÃO DE CLASSE E Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL:       

* Informar o nome completo de quem assina 
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ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS – PAI 

 

Para a elaboração do PAI-PDM se recomenda, ao menos, a seguinte composição, 
estruturada em forma de matriz: 
  

Ação e/ou 

Investimento 

Valor 

(R$) 

Prazo de execução (5 anos) Fontes 

de 

Recursos 

Diretriz(es) ODS / 

Metas Ano 

      

Ano 

      

Ano 

      

Ano 

      

Ano 

      

          

          

          

 

O Plano de Ação e Investimentos (PAI) do Plano Diretor Municipal (PDM), deve ser 
concebido para um prazo de 5 anos, avaliado anualmente o ano anterior (no máximo até o 
mês de abril do ano seguinte), e incluído mais um ano para mantê-lo sempre com 5 anos, 
de forma a ser subsídio para o Plano Plurianual (PPA), que é elaborado a cada 4 anos e 
anualmente, para subsidiar as leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual 
(LOA).  

 
Para a definição das ações e investimentos para o novo quinto ano, além dos dados do 
diagnóstico e objetivos, diretrizes e proposições, também é necessário avaliar o que foi 
realizado em relação ao previsto no ano anterior.  

 
A avaliação do ano anterior e a definição das novas ações e investimentos, deverão ser 
objetos de apreciação do Conselho do Plano Diretor – CONPLAD existente no município, 
observadas as prerrogativas do mesmo, asseguradas em lei municipal: os conselhos 
existentes costumam possuir diferentes atribuições: consultivos, e(ou) deliberativos, e(ou) 
normativos, e(ou) fiscalizadores, entre outras(os), bem como da observação dos 
dispositivos constantes da Lei do Plano Diretor Municipal vigente no município. 
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AGENDA 2030, ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Objetivo 1.  Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

Objetivo 2.  Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

                         promover a agricultura sustentável; 

Objetivo 3.  Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

                          idades; 

Objetivo 4.  Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

                          oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

Objetivo 5.  Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

Objetivo 6.  Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

                          todos; 

Objetivo 7.  Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

                          para todos; 

Objetivo 8.  Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

                          pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

Objetivo 9.  Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

                          sustentável e fomentar a inovação; 

Objetivo 10.  Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

Objetivo 11.  Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

                          sustentáveis; 

Objetivo 12.  Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

Objetivo 13.  Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 

Objetivo 14.  Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

                          para o desenvolvimento sustentável; 

Objetivo 15.  Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

                          gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter 

                          a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

Objetivo 16.  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

                          proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

                          responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

Objetivo 17.  Fortalecer os meios de implementação, e revitalizar a parceria global para o 

                         desenvolvimento sustentável. 
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Objetivos e Metas dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

NOVA AGENDA URBANA – HABITAT III 

 Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf
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ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal.. 
 
 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade sob nº______ e CPF sob nº_________, a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Tomada de Preços, nº 01/2021, instaurado pelo Município de Honório Serpa, Estado do 
Paraná.  

 
Na qualidade de representante legal da empresa __________, outorga-se ao(à) acima 

credenciado(a), dentre outros poderes, o de acordar, discordar e transigir, bem como para 
acompanhar e solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao direito de 
interposição de Recurso. 
 
 
 

_____________,______ de ____________ de 2021. 
 
 
 

.................................................................................................... 
Assinatura do representante legal 

     Da empresa proponente 
 

RECONHECER FIRMA EM CARTORIO 
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ANEXO III 

 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021  

 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA... 
CPNJ..... 
 
Prezados Senhores:  
 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta TÉCNICA 
relativa a Tomada de preços para Contratação de empresa especializada em consultoria para a 
elaboração da Revisão do Plano Diretor do Município de Honório Serpa, conforme especificações 
contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, abaixo: 

 

ITEM  PROPOSTA TÉCNICA  PONTUAÇÃO 
MÁXIMA  

PONTUAÇÃO 
PRETENDIDA 

1 DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À 
PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE. 

30  

1.1 Plano de Trabalho para o desenvolvimento 
dos serviços, sendo avaliado e pontuado 
sobre os seguintes quesitos: a) 
Detalhamento das atividades e produtos: 
62,5% % - sendo 7,5 (sete pontos e meio). 
b) Plano de Trabalho informando 
quantitativo de profissionais e recursos 
físicos para o desenvolvimento das 
atividades previstas: 37,5% sendo 4,5 
(quatro pontos e meio). 

12  

1.2 Metodologia proposta para a realização dos 
serviços, sendo avaliadas e pontuadas 
sobre os seguintes quesitos: a) Diretrizes e 
estratégias metodológicas: 75%% sendo 
13,5 (treze pontos e meio). b) Exequibilidade 
da metodologia proposta e compatibilidade 
com o Plano de Trabalho: 25% sendo 4,5 
(quatro pontos e meio). 

18  

2 DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA 
EQUIPE TÉCNICA (CPT). 

50  

2.1 Capacitação por grau de  escolaridade 20  

2.1.1 Coordenador: Profissional graduado em 
Arquitetura e Urbanismo. a) Serão aceitos 
certificados para pontuação do profissional 
que pontuarão da seguinte forma: 0,5 ponto 
por especialização, 1 ponto por mestrado, 1 
ponto por doutorado. b) limitado a 2,5 (dois 
pontos e meio), máximo 3 certificados; 

4  
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2.1.2 Profissional de Urbanismo: profissional 
graduado em Arquitetura e Urbanismo. a) 
Serão aceitos certificados para pontuação 
do profissional que pontuarão da seguinte 
forma: 0,5 ponto por especialização, 1 
pontos por mestrado, 1 ponto por doutorado. 
b) limitado a 2,5 (dois pontos e meio), 
máximo 3 certificados. 

4  

2.1.3 Profissional da Área Ambiental: profissional 
graduado em Biologia, ou Engenharia 
Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou 
Engenheiro Agrônomo, com experiência em 
trabalhos na formulação, execução ou 
acompanhamento de planos ambientais. a) 
Serão aceitos certificados para pontuação 
do profissional que pontuarão da seguinte 
forma: 0,5 ponto por especialização, 1 
pontos por mestrado, 1 ponto por doutorado. 
b) limitado a 2,5 (dois pontos e meio), 
máximo 3 certificados. 

3  

2.1.4 Profissional da Área Econômica: profissional 
graduado em Economia. a) Serão aceitos 
certificados para pontuação do profissional 
que pontuarão da seguinte forma: 0,5 ponto 
por especialização, 1 pontos por mestrado, 
1 ponto por doutorado. b) limitado a 2,5 
(dois pontos e meio), máximo 3 certificados. 

3  

2.1.5 Profissional na Área de Infraestrutura: 
profissional graduado em Engenharia Civil. 
a) Serão aceitos certificados para pontuação 
do profissional que pontuarão da seguinte 
forma: 0,5 ponto por especialização, 1 
pontos por mestrado, 1 ponto por doutorado. 
b) limitado a 2,5 (dois pontos e meio), 
máximo 3 certificados. 

3  

2.1.6 Profissional na Área de Direito: profissional 
graduado em Direito. a) Serão aceitos 
certificados para pontuação do profissional 
que pontuarão da seguinte forma: 0,5 ponto 
por especialização, 1 pontos por mestrado, 
1 ponto por doutorado. b) limitado a 2,5 
(dois pontos e meio), máximo 3 certificados. 

3  

2.2 Capacitação por experiência do profissional 30  

2.2.1 Coordenador: a) Experiência específica em 
trabalhos de Coordenação de Projetos ou 
cargos de Gerência ou responsável técnico 
em trabalhos de Plano Diretor ou de maior 
complexidade, expressa em Certidão (ões) 
de Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no 
respectivo Conselho de Classe. Máximo de 
02 (duas) certidões, sendo 5 (cinco) pontos 
por certidão.  
b) Experiência específica relativa a 
elaboração de Planos na área de 
desenvolvimento urbano*, expressa em 

20  
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Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), 
registrada (s) no respectivo Conselho de 
Classe. Máximo de 02 (duas) certidões, 
sendo 2,5 (dois pontos e meio) por certidão. 

2.2.2 Profissional de Urbanismo: a) Experiência 
específica em trabalhos de Plano Diretor ou 
de maior complexidade, expressa em 
Certidão (ões) de Acervo (s) Técnico (s), 
registrada (s) no respectivo Conselho de 
Classe. Máximo de 02 (duas) certidões, 
sendo 1,5 (um ponto e meio) por certidão. b) 
Experiência específica relativa a elaboração 
de Planos na área de desenvolvimento 
urbano*, expressa em Certidão(ões) de 
Acervo (s) Técnico (s), registrada (s) no 
respectivo Conselho de Classe. Máximo de 
02 (duas) certidões, sendo 1 (um) ponto por 
certidão. 

6  

2.2.3 Profissional da Área Ambiental: a) 
Experiência específica em trabalhos de 
Plano Diretor ou de maior complexidade, 
expressa em Certidão (ões) de Acervo (s) 
Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe. Máximo de 02 (duas) 
certidões, sendo 1 (um) ponto por certidão. 
b) Experiência específica relativa a 
elaboração de Planos Ambientais*** 
expressa em Certidão(ões) de Acervo (s) 
Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe. Máximo de 02 (duas) 
certidões, 1.5 (um ponto e meio) por 
certidão. 

6  

2.2.4 Profissional da Área Econômica: a) 
Experiência específica em trabalhos de 
Plano Diretor ou de maior complexidade, 
expressa em Certidão (ões) de Acervo (s) 
Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe. Máximo de 02 (duas) 
certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por 
certidão. b) Experiência específica relativa a 
elaboração de Planos na área de 
desenvolvimento urbano*, expressa em 
Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), 
registrada (s) no respectivo Conselho de 
Classe. Máximo de 02 (duas) certidões, 
sendo 1 (um) ponto por certidão. 

6  

2.2.5 Profissional na Área de Infraestrutura: a) 
Experiência específica em trabalhos de 
Plano Diretor ou de maior complexidade, 
expressa em Certidão (ões) de Acervo (s) 
Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe. Máximo de 02 (duas) 
certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por 
certidão. b) Experiência específica relativa a 
elaboração de Planos na área de 

6  
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desenvolvimento urbano*, expressa em 
Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), 
registrada (s) no respectivo Conselho de 
Classe. Máximo de 02 (duas) certidões, 
sendo 1 (um) ponto por certidão. 

2.2.6 Profissional na Área de Direito: a) 
Experiência específica em trabalhos de 
Plano Diretor ou de maior complexidade, 
expressa em Certidão (ões) de Acervo (s) 
Técnico (s), registrada (s) no respectivo 
Conselho de Classe. Máximo de 02 (duas) 
certidões, sendo 1,5 (um ponto e meio) por 
certidão. b) Experiência específica relativa a 
elaboração de Planos na área de 
desenvolvimento urbano*, expressa em 
Certidão(ões) de Acervo (s) Técnico (s), 
registrada (s) no respectivo Conselho de 
Classe. Máximo de 02 (duas) certidões, 
sendo 1 (um) ponto por certidão. 

6  

3 TOTAL FINAL = CEL + CPT 100  

 
* Entende-se como Planos na área de Desenvolvimento Urbano: Plano de Habitação, Plano de 
Saneamento, Plano de Regularização Fundiária, Plano de Mobilidade, entre outros similares.  
** Entende-se como Planos de patrimônio histórico, cultural e paisagístico: Plano de Restauro e 
Conservação, ou Plano Cultural, ou Plano Paisagístico, entre outros similares.  
***Entende-se como Planos Ambientais: Plano de Saneamento, Plano de Arborização, Plano de 
Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
entre outros similares.  
Declaramos que conhecemos todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, 
bem como as disposições da Lei nº. 8666/1993, Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, que 
rege o presente.  
 

 
local, __ de _________________ de 2021. 

 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021  

 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 

 
Prezados Senhores:  
 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços 
relativa Concorrência do tipo Técnica e Preço para Contratação de pessoa jurídica para a prestação 
de serviços técnicos especializados de consultoria para a elaboração da Revisão do Plano Diretor do 
Município de Honório Serpa, conforme especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA.  

O valor global estimado pela CONTRATANTE para os gastos durante o período de 12 
meses, considerando que a licitação será de R$ XXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
reais).  

Validade da Proposta é de (mínimo 60 dias) ......... dias.  
Declaramos que conhecemos todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do 

certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/1993, Leis Complementares 123/2006 e 
147/2014, que rege o presente.  

No preço correspondente à Proposta Econômica estão contidos todos os custos e despesas 
diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, 
taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, 
embalagens, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação, inclusive taxas, 
publicações, alvarás, etc., e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto 
deste Edital e seus Anexos.  

 
 
 

local, __ de _________________ de 2021. 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 
01/2021, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 
6.º do artigo 27 da Lei Federal nº 6.544/89, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.   

 
 

local, __ de _________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 

da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021, instaurado pela Prefeitura municipal 
de Honório Serpa, que:  

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;  

- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 
preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação de serviço 
objeto da licitação, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência 
do contrato;  

- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990  

- Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos do TOMADA DE 
PREÇOS nº 01/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Honório Serpa.  

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 

 
 

local, __ de _________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 

 
 

 
(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 

 
local, __ de _________________ de 2021. 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 
 

A (Razão Social da licitante ) .......................................................... inscrita no CNPJ sob n° 
......................., com sede à Rua .............., n° ......, no Município .............., Estado .........., neste ato 
representada pelo Sr(a)............., portador(a) da carteira de identidade RG n° ......... e inscrito(a) no 
CPF sob n° ..........., declara sob penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável 
técnico ou legal da referida empresa NÃO são ocupantes de cargos comissionados com poderes 
decisórios e nem são servidores efetivos que atuam em processos licitatórios da respectiva pasta a 
que se encontram vinculados na Administração Pública do Município de Honório Serpa e que NÃO 
possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha 
reta ou colateral até o 3º grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários Municipais e principalmente 
membros da comissão de licitação, Comissão de Licitações ou qualquer outra autoridade ligada à 
contratação, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 
informações contidas nesta Declaração.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

local, __ de _________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR. 

                          
                  RUA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefone (46) 3245-1130 e 3245-1122 
                      CEP.   85.548-000          -           Honório  Serpa           -            Paraná                

                                             
                                              DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                                                                

75 

 

 
 

ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA- ME OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 
 

(razão social da empresa) inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio 
de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) 
da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, 
para fins do disposto no subitem 9.2.4 deste Edital, de Concorrência nº..., sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 
descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 

local, __ de _________________ de 2021. 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 

OBS.  
Assinalar com um “X” a condição da empresa.  
2) Esta declaração deverá ser apresentada no momento do credenciamento, juntamente com os 
envelopes de habilitação e de proposta, com a pretensão de se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
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ANEXO X 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CADASTRO SIMPLES (CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL - CRC) 

 
 

1. Cadastro Municipal a ser realizado de forma geral, o qual a empresa poderá realizá-lo ou não, 
sendo que se trata de procedimento, não substitutivo ao envelope n. 01 de habilitação da licitante, 
com a finalidade de agilizar o certame no dia e horário dos lances presenciais.  
2.  Poderá a empresa apresentá-lo ou não, sendo que a mesma poderá optar por informar apenas o 
número, no ato do credenciamento.  
3. Não serão aceitas cópias ilegíveis que não ofereçam condições de leitura das informações nelas 
contidas.  
4. A documentação necessária é a seguinte:  

4.1. Contrato Social e alterações contratuais registradas na Junta Comercial (alterações de sócios, 
Capital e objeto mercantil e endereço).  
4.2. Certidão da Junta Comercial (validade 60 dias). Para empresas com sede em outros estados, 
a Certidão da Junta Comercial deverá constar data e número do último arquivamento e consulta 
de filiais (Breve Relato). Sem estes dados a certidão não será aceita.  
4.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

5. As empresas já inscritas e que possuam COMPROVANTE, deverão anexá-lo junto      ao 
processo de recadastramento;  
6. Os documentos deverão ser todos da empresa MATRIZ, caso pretender que a filial cadastre-se, a 
documentação a ser apresentada é a da filial.  
7. Senhor Proponente: Favor enviar a documentação via correio, fax ou e-mail para a Divisão de 
Compras e Licitações. Lembrando que o mesmo não substitui os documentos da habilitação.  
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ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
 
 

À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 
 
Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que os responsáveis técnicos pela 
elaboração da Revisão do Plano Diretor de Honório Serpa, caso venhamos a vencer a referida 
licitação, serão: 
 

Nº  Nome Especialidade Registro no 
Conselho nº  

Data do 
Registro 

Ass. Do 
Responsável 
Técnico 

  Coordenador: Arquiteto 
e Urbanista  

   

  Biólogo, ou Engenheiro 
Ambiental, Engenheiro 
Florestal, ou Engenheiro 
Agrônomo.  

   

  Economista     

  Engenheiro Civil  
 

   

  Advogado     

 
 
 

local, __ de _________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO XII 
 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA  
 

À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 

 
(NÃO É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO ANTECIPADA)  
 

 A 
proponente abaixo assinada, participante da licitação sob a modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 
01/2021, instaurada pela Prefeitura Municipal de Honório Serpa, por seu representante legal, declara, 
na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n.º 8.666/1993, obrigando a empresa que 
representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 
documentos de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase 
habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento 
licitatório, passando-se a abertura dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇO dos proponentes 
habilitados. 

 
 

local, __ de _________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO XIII 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR  

 
 
À Comissão de Licitação do Município de Honório Serpa  
Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 
Objeto: Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório Serpa, que visa 
definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal. 
 
 
 

 

____________________ , inscrita no CNPJ/MF nº____________ , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a)___________________ , portador(a) do documento de identidade 
RG nº ______________ , emitido pela SSP/__ ,  e do CPF nº___________ , DECLARA, sob as 
penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
local, __ de _________________ de 2021. 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome E Assinatura Do Representante Legal 

 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre 
da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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ANEXO XIV  

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO 
Tomada de Preços nº 01/2021 
Processo n° xx/2021 

 
 
 

Contrato nº xx/2021 
 Contrato que entre si celebram de um lado o     MUNICÍPIO 
DE HONÓRIO SERPA e a empresa .......................... 

  
   Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA, com sede 
na Rua Elpídio dos Santos, nº 541, na cidade de Honório Serpa, Estado do Paraná, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 95.585.444/0001-42, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Sr. Luciano Dias, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o n. 
017.350.849-99, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE de um lado e de outro lado 
a empresa ______________, estabelecida na cidade de _______, inscrita no Cadastro acional de 
Pessoas Jurídicas/MF sob nº ____________, neste ato representada por seu representante legal, 
__________ CPF: ___________, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, acordam e 
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Processo Administrativo nº. 
--/2021 – TOMADA DE PREÇO nº 01/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 
....../....../....... e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes.  
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços 
técnicos especializados de consultoria para a Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do 
Município de Honório Serpa, que visa definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o 
desenvolvimento municipal. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
O valor global para a execução do objeto deste Contrato é de R$ (xxxxxxx) (xxxxxxxxx). 
 
CLAUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
Parágrafo primeiro. O pagamento será feito por etapas em conformidade com o Cronograma de 
pagamento, mediante a apresentação de relatório dos serviços executados, condicionado ao ateste 
do fiscal do contrato, segundo especificações (ANEXO I – Termo de Referência)  
Parágrafo segundo. O prazo para pagamento de cada etapa será de até 20 (vinte) dias após o 
protocolo da Nota fiscal e da documentação contida no parágrafo terceiro.  
Parágrafo terceiro. As etapas, na periodicidade prevista no Cronograma de pagamento (item 8 do 
termo de referencia), somente serão liberadas mediante a efetiva entrega e aceitação dos serviços e 
respectivos relatórios pela Equipe de Supervisão Técnica, na forma prevista no ANEXO I.  
Parágrafo quarto. A Contratada deverá apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura, quando for o 
caso:  
a. Fatura discriminada, devidamente atestada pelo(s) fiscal(ais) designado(s) pela Administração;  
b. Cópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal, se houver;  
c. Recolhimento do INSS relativo aos funcionários (Guia da Previdência Social – GPS);  
d. Recolhimento do FGTS relativo aos funcionários (Guia de Recolhimento do FGTS – GRF);  
e. Declaração do sócio ou proprietário da Contratada, de que não houve cessão de mão de obra;  
f. Certidões de regularidade fiscal das fazendas públicas da união, estado e município  
Parágrafo quinto. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos 
referidos no parágrafo nono, desta Cláusula, bem como enquanto estiver pendente de liquidação 
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qualquer obrigação financeira que for imposta à licitante vencedora, em virtude de penalidade ou 
inadimplemento das obrigações assumidas ou decorrentes da contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO  
Parágrafo primeiro: As despesas com a execução do objeto serão suportadas com recursos do 
governo municipal, obedecendo-se a seguinte Dotação Orçamentária:  
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 880 de 19 de novembro 2020 

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte 

35 06/001 04.122.0017.2.012 3.3.90.39 1000 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: livres 

  
CLAUSULA SEXTA – DOS PRAZOS  
Parágrafo primeiro: O contrato terá vigência de 12 (doze), meses da data de sua assinatura do 
contrato; 
Parágrafo segundo: O prazo de execução do contrato será de 300 (trezentos) dias; 
Parágrafo terceiro: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos do artigo nº 
57 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇAO 
Parágrafo primeiro: Adjudicado o objeto da presente licitação,  será convocado o adjudicatário para 
assinar o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
Parágrafo segundo: O contrato será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço 
de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via 
original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal; 
Parágrafo terceiro: Poderá o Município de Honório Serpa, quando o convocado não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidos no parágrafo primeiro convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com 
o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
Parágrafo primeiro: Qualquer alteração contratual, seja relativa a prazo, quantitativa (acréscimo ou 
supressão) ou qualitativa, deverá ser devidamente entregue ao Setor de Engenharia com 
antecedência, sob pena de indeferimento. 
Parágrafo quarto: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 
firmados através de termo aditivo. 
7.4.1. A contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por solicitação do departamento 
contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro elemento inicialmente contratado 
para a execução desta obra (reforma e ampliação), sem a realização do devido termo aditivo de 
contrato, mesmo que não altere o valor do contrato, sob pena de multa de 10% (dez) por cento do 
valor do contrato. 
Parágrafo quinto: O contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas 
demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei nº 8.666/93, 
bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por 
mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta de contrato não mencionados. 
Parágrafo sexto: Administração reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, 
devidamente autorizada e fundamentada. 
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Parágrafo sétimo: A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer produto e/ou 
serviço que não atender as especificações contidas no presente edital ou que sejam 
considerados inadequados. 
 
CLÁUSULA SEXTA -  CRITÉRIO DE REAJUSTE  
Parágrafo primeiro: O valor não sofrerá alterações. Caso haja alteração imprevisível no custo da 
prestação do serviço, caberá ao contratado requerer e demonstrar documentalmente, a necessidade 
de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com fundamento no artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93 
 
CLÁUSULA SÉTIMO  - DAS OBRIGAÇÕES  
Parágrafo primeiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
I. Efetuar o pagamento ajustado;  
II. Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, para que a Contratada possa executar os serviços 
solicitados;  
II. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação por escrito da 
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 
Parágrafo segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:  
I. Assinar o contrato no prazo determinado 
II. Prestar os serviços objeto do Contrato no prazo e forma ajustados; 
III. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
IV. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital; 
V. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
VI. Informar de imediato a ocorrência de qualquer ato relevante e/ou urgente que gere a 
necessidade de alguma providência por parte do Município de Honório Serpa;  
VII. Permitir que a Prefeitura fiscalize, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, 
ficando assegurado à Prefeitura, o direito de aceitá-los ou não;  
VIII. Efetuar o recolhimento de todo e qualquer tributo ou encargo social, previdenciário, trabalhista, 
acidentes de trabalho e quaisquer outros não mencionados que de algum modo possam vir a incidir 
sobre os serviços objeto da presente contratação, responsabilizando-se de forma exclusiva, por tais 
recolhimentos, isentando o Município de Honório Serpa de qualquer responsabilidade neste sentido;  
IX. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital.  
X. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, 
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade. 
XI. Comunicar aos Gestores do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar 
prejuízos à Administração  
XII. Custos relativos a deslocamentos correrão por conta da Contratada, bem como o transporte de 
equipamentos e funcionários, a manutenção dos equipamentos e demais custos, que também serão 
de responsabilidade da mesma, não cabendo nenhum ônus à Contratante;  
XXIII. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre a prestação de 
serviço, fornecendo toda e qualquer orientação que necessária para a perfeita utilização dos 
mesmos.  
XIV. O Município de Honório Serpa poderá, a seu critério, aceitar a substituição ou inclusão de 
integrantes da equipe de trabalho, condicionada a aceitação à relevância e procedência dos motivos 
declinados e à equivalência curricular do substituto em relação ao substituído ou à composição da 
equipe de trabalho como um todo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES  
Parágrafo primeiro: As sanções estão regidas pelo artigo 86, 87 88 da Lei 8.666/1993, sendo 
balizadas pelas normas estabelecidas neste Edital.  
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Parágrafo segundo: A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas, bem como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a cominação de sanções 
pecuniárias e restritivas de direitos, a serem aplicadas em conformidade com as normas contidas em 
lei e neste Edital.  
Parágrafo terceiro: Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
8.3.1 advertência; 
8.3.2  multa; 
8.3.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
8.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 
Parágrafo quarto: As sanções previstas no item 18.3 poderão ser aplicadas juntamente com a do 
item 18.5 facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
Parágrafo sexto: A pena de multa pela inexecução será aplicada da seguinte forma: 
8.6.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta em caso da licitante vencedora 
recusar-se em firmar contrato com a Administração ou pela desistência da proposta apresentada, 
salvo, neste último caso, motivo justo aceito pela Administração; 8.6.2 Multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da parcela ou da prestação do serviço em caso de inexecução parcial ou 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato, salvo no caso do item anterior;  
8.6.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução total do 
contrato;  
Parágrafo sétimo: As sanções previstas no parágrafo terceiro 8.3.3 e 8.3.4 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
Parágrafo oitavo: Nos casos omissos, aplica-se as disposições contidas na Lei 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
Parágrafo primeiro: O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração: 
Parágrafo segundo: Quando ocorrido descumprimento injustificado de quaisquer cláusulas do 
edital ou do contrato;  
Parágrafo terceiro: Quando houver atraso injustificado na prestação do serviço objeto do 
certamente, que ultrapasse 30 (trinta) dias, sem prejuízo das sanções cabíveis;  
Parágrafo quarto:  Quando houver injustificada paralisação na prestação do serviço, sem a prévia 
comunicação à Administração;  
Parágrafo quinto: Quando a contratada deixar de possuir quaisquer dos requisitos de habilitação 
exigidos por este edital;  
Parágrafo sexto:  Quando decretada a falência ou instaurada a insolvência civil da contratada;  
Parágrafo sétimo: Quando ocorrer alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 
Parágrafo oitavo: Quando ocorrido razões de interesse público de alta relevância e de 
conhecimento amplo, devidamente justificado, autorizados pela mais alta autoridade da 
Administração;  
Parágrafo nono: Nos demais casos descritos nos artigos 77, 78 e 80 da Lei 8.666/93;  
Parágrafo décimo: A rescisão contratual não impedirá a aplicação de sanções administrativas 
descritas neste edital 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTAO E FISCALIZAÇÃO 

Parágrafo primeiro: O MUNICÍPIO reserva-se o direito de cobrar da DETENTORA e a 

DETENTORA obriga-se a fornecer ao MUNICÍPIO toda e qualquer informação que lhe seja solicitada 

sobre o objeto desta contratos, bem como a facilitar ao MUNICÍPIO a fiscalização das entregas dos 

produtos ora contratados. 

Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO reserva-se o direito de exercer a fiscalização das entregas dos 

produtos e, ainda, aplicar multa ou rescindir a contratos, caso a DETENTORA desobedeça 

quaisquer das cláusulas estabelecidas nesta ata. 

Parágrafo terceiro: O MUNICÍPIO poderá designar um ou mais representantes para fazer a 

gestão, fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos produtos, devendo estes anotar e 

registrar todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados. 
Parágrafo quarto: A fiscalização do MUNICÍPIO não diminui ou substitui as responsabilidades da 

DETENTORA, decorrente de obrigações aqui assumidas. 

Parágrafo quinto: Conforme Portaria n° 36/2021, caberá a gestão do contrato ao Diretor do 

Departamento de Administração, a quem compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento 

das condições estipuladas neste Contrato. 
Parágrafo sexto: A fiscalização do contrato ficará a cargo do assessor de Planejamento Sr. 

Bráulio Noe Valle Junior e do Diretor do Departamento Sr. Renato Costella, para o 

acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando o gestor do 

contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato. 
Parágrafo sétimo: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da DETENTORA pelos danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
Parágrafo oitavo: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do MUNICÍPÍO, não elide 

nem diminui a responsabilidade da DETENTORA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas 

entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de 

imperfeições técnicas, as quais não implicarão corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou do servidor 

designado para a fiscalização. 

Parágrafo nono: Ao MUNICÍPIO não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos 

considerados inadequados. 

Parágrafo décimo: Por força do contido no art. 68, da Lei n. 8.666/93, a DETENTORA, por ocasião da 
assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal deste contrato, para representá-la 
sempre que for necessário. 
Parágrafo décimo primeiro: Além de auxiliar na  seleção e escolha dos beneficiados, O Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural  também fará o acompanhamento e a fiscalização deste 
Contrato. 
Parágrafo décimo segundo: Será emitido para cada um dos beneficiado um Termo de 
Recebimento de Corretivos de Solos (calcário), devidamente  datado e assinado por estes, 
juntamente com o Gestor Responsável do Departamento de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
Parágrafo primeiro: Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução de contrato;  
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou de execução de contrato;  
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c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato;  
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção.  
Parágrafo segundo: Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo.  
Parágrafo terceiro: Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS  
Parágrafo primeiro: Aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei 8.666/1993, Lei 
Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais disposições aplicáveis.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
Parágrafo primeiro: É facultado ao Presidente da Comissão de Licitações ou Autoridade Superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública.  
Parágrafo segundo: Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Honório Serpa, mediante 
justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a 
presente licitação ou revogar no todo ou em parte.  
Parágrafo terceiro: Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na 
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
Parágrafo quarto: A licitante intimada para apresentar esclarecimentos, deverá fazê-lo no prazo 
estipulado pela Comissão de Licitações, sob pena de  desclassificação, inabilitação.  
Parágrafo quinto: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão de Licitações em contrário.  
Parágrafo sexta: Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Honório Serpa.  
Parágrafo sétimo: Na contagem dos prazos considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
houver expressa disposição em contrário.  
Parágrafo oitavo: O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará na 
inabilitação ou desclassificação da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
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e a exata compreensão da sua proposta. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo 
descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização do 
direito administrativo, bem como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento 
dos demais.  
Parágrafo nono: As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato 
ou instrumento equivalente.  
Parágrafo décimo: Em casos de omissão do Edital, aplicam-se subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/1993 bem como as disposições pertinentes da Lei Complementar Federal nº 123/2006.  
Parágrafo décimo primeiro: A participação do proponente implica em aceitação de todos os temos 
deste Edital.  
Parágrafo décimo segundo: Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como 
foro competente da Comarca de Coronel Vivida - Pr, com exclusão de qualquer outro.  
Parágrafo primeiro: Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pela 
Comissão de Licitações, pela Equipe de Apoio e pelos proponentes presentes.  
Parágrafo primeiro: Em conformidade com o disposto no artigo 17, § 5º, do Decreto Federal nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, para todas as referências de tempo contidas neste Edital será 
observado o horário de Brasília – Distrito Federal. 
  

                                                           Honório Serpa, ______ de _______________ de 2021 
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