
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

EDITAL Nº 953 DE 12 DE AGOSTO DE 2021. 

 

TOMADA DE PREÇOS 01/2021 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, em conformidade com a Lei Federal n°8.666/1993 torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 09h30min do dia 01 de setembro de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na 

Av. Adrião Monteiro, 2330 Centro, a Pregoeira  e  a  Equipe  de Apoio,  designadas  respectivamente,  pela  Portaria  nº  

07/21  se reunirão com a finalidade de receber propostas de empresas do ramo pertinente ao objeto deste edital. 

1. OBJETO  

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na ampliação do saguão da Escola 

EMEI MUNDO ENCANTADO, conforme especificações contidas no memorial descritivo e planilha orçamentária 

anexos, que são parte integrante deste Edital.  

 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

2.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e 

local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de 

n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:  

 

AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS  N.º ----- /2021 

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO.  

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA 

EMPRESA) 

AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 TOMADA DE PREÇOS N.º ----/2021 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA 

EMPRESA)  

 

2.2 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular 

da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações 

constantes nos itens 3 e 4 do presente edital.  

2.3 - Poderão participar da presente licitação as empresas que, até a data de apresentação dos invólucros, que atenderem a 

todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia útil anterior à data do recebimento da documentação e das 

propostas, observada a necessária qualificação.  

 

3.  DO CADASTRO: 

3.1 - Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar até o dia 24 de agosto de 2021 até as 16h00min 

os seguintes documentos: 

3.1.1 HABILITAÇÃO  

3.1.1.1- Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:  

 

3.2- DECLARAÇÕES  

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores 

de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, devidamente assinada pelo seu representante legal da proponente;  

b) Declaração que atendem a todas as exigências de habilitação;  



c) Declaração que não foram declaradas inidôneas para licitar com o Poder Público, em qualquer das suas esferas; que 

não sofreu condenação por improbidade administrativa, nos termos da Lei n° 8.429/92, nos últimos anos.  

d) Declaração que não possui qualquer fato impeditivo à sua participação no certame;  

e) Declaração que não exerce cargo público;  

f) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da L. C. 123/2006, L. C. n° 147/2014, 

disciplinado no item 8.6 deste edital, deverão apresentar declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) registro comercial no caso de empresa individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

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

 

3.4 - REGULARIDADE FISCAL  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Certidão de Regularidade Fiscal do Estado da sede / matriz; 

c) Certidão de Regularidade Fiscal do Município de domicilio ou Sede do Licitante; 

d) Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a divida ativa da União. 

e) Certidão de Regularidade de Situação relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

f) Certidão Negativa Débitos Trabalhistas- CNDT. 

g) Certidão de negativa de falência. 

h) Declaração do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da 

União (www.transparencia.gov.br/ceis); 

i) Declaração do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

3.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da Região da sede do Licitante, 

relativa à situação profissional da Empresa e dos Responsáveis Técnicos. 

b) Comprovante do Licitante, de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas, 

profissional da área de Engenharia Civil, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de atestado de Responsabilidade 

Técnica. 

c) O cadastro da Empresa junto à CREA, comprovando que a mesma é autorizada para a execução dos serviços 

mencionados no Item 1.1. 

d) A comprovação de vinculo do profissional ao quadro permanente conforme mencionado no item “b”, quando o nome 

do detentor do atestado não constar na Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA far-se-á mediante apresentação 

de um dos seguintes documentos: 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

 Ficha de registro de empregado; 

 Contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado; 

 Certidão simplificada da Junta Comercial ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente, para os casos em que o responsável técnico seja sócio da empresa. 

e) A comprovação de que o profissional identificado conforme item “d” tenha executado serviços de características 

semelhantes ao objeto desta licitação, far-se-á mediante apresentação de atestado (s) e/ou certidão (ões), devidamente 

registrados pelo CREA, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

f) Atestado de visita fornecido pela secretaria responsável, de que os responsáveis legais da empresa visitaram os locais a 

serem executados os serviços, conforme memorial descritivo anexo ao presente edital. A visita deverá ser realizada até 

(03) três dias antes da abertura da licitação. 

g) A visita técnica deve ser feita até o dia do cadastramento (24/08/2021) a ser feita pelo responsável técnico, 

acompanhado pelo Engenheiro do Município de Capivari do Sul, o qual atestará esta visita. Telefone para marcar a visita: 

(51) 3685-1181 Ramal 215. 

 

3.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontramos  lançamentos,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da empresa,  com  declaração  do  Contador  

onde  conste  os  percentuais  conforme fórmula abaixo: 

 

 

http://www.transparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: AD/PC= Índice mínimo: 0,05  

LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= índice mínimo: 1,00  

LIQUIDEZ GERAL:AC+ ARPL/PC+PELP = ÍNDICE MINIMO: 1,00  

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL/PC+PELP= índice mínimo: 1,00  

GRAU DE INDIVIDAMENTO: PC+PELP/AT- índice máximo: 0,45 

ONDE: AC= Ativo circulante ; AD= Ativo disponível; ARLP= Ativo Realizável a Longo Prazo;  AP=  Ativo  

Permanente;  AT=  Ativo  Total;  PC=  Passivo  Circulante;  PELP= Passivo Exigível a Longo Prazo; PL= 

Patrimônio Liquido.  

 

Observação:É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório;  

 

b) Os índices acima deverão ser comprovados através de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado;  

 

c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

 

 

3.7 Certificado de Registro Cadastral junto ao município de Capivari do Sul. 

 

3.8 Da participação de empresas em consórcios:As empresas em consórcio deverão entregar o envelope de habilitação 

contendo, além dos documentos enumerados neste item, o seguinte: 

 

 Comprovação do compromisso público ou particular da constituição do consórcio, subscrito pelos 

consorciados, com observância dos seguintes tópicos mínimos: 

o composição do consórcio; 

o objetivo da consorciação; 

o prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato; 

o ter a empresa líder poderes expressos para receber citação e responder administrativa e/ou 

judicialmente pelas demais empresas consorciadas, bem como representar o consórcio em todas as 

fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber 

e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução do 

objeto; 

o declaração expressa de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados sob 

consórcio em relação à presente concorrência, e ao eventual contrato dela decorrente; 

o caso o consórcio seja vencedor do certame, fica obrigado a promover, a constituição e registro do 

consórcio na Junta Comercial de sua sede; 

o indicação da empresa líder do consórcio, que será a empresa a relacionar-se com o contratante, em 

nome do consórcio, e que deverá atender as condições de liderança fixadas neste item, letra “d”, deste 

Edital. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à 

empresa brasileira; 

o designação do representante legal do consórcio; 

o compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada responderá 

isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente concorrência, até a 

extinção do contrato dela decorrente; 

o compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alteradas sem prévia e 

expressa anuência da contratante; 

o compromisso de que as empresas constituintes do consórcio assinarão, como anuentes, o eventual 

contrato decorrente da presente concorrência e responderão solidariamente como responsáveis por 

todas as obrigações do consórcio. 

 

3.9 Os documentos constantes dos itens 3.1 a 3.7 poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, por 

tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio 

eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação 

de autenticidade pela Administração.  

3.10 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando poderes ao 

representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.  

3.11 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou representante 

legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 



3.12 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de 

habilitação, declaração, firmada por contador ou representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove 

que se enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital.  

3.13 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.8, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no item 3.2 deste edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, 

a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.  

3.14 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da 

apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma restrição. 

3.15 O prazo de que trata o item 3.13 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

3.16 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.13, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12.5, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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

OBS: A EMPRESA NÃO PRECISARÁ APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO NOVAMENTE UMA 

VEZ QUE JÁ APRESENTOU NA FASE DE CADASTRAMENTO. 

4. PROPOSTA  

4.1 O envelope nº 02 deverá conter:  

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, 

mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos 

com material, mão-de-obra, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);  

b) planilha de quantitativos e custos unitários.  

c) Apresentação da   taxa   total   adotada   para   a   “BONIFICAÇÃO   E   DESPESAS INDIRETAS–   BDI”; 

d) Apresentação da Planilha de Encargos Sociais; 

e) cronograma físico-financeiro detalhado 

f)nome   e   qualificação   do   responsável   pela   assinatura   do   contrato,   acompanhada   de procuração (quando for o 

caso), informar agência bancária e número da conta-corrente em nome da empresa, para fins de depósitos de pagamentos. 

4.2 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos envelopes.  

4.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas 

como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE  

5.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços 

unitários e/ou global superestimado ou inexeqüível.  

5.2 Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, em conformidade com o disposto no §1º do art. 48 da Lei n.º 

8.666/1993, as propostas cujos os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  

5.2.1 Valor orçado pelo Município (Anexo I/II); ou 

5.2.2 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 

Administração. 

6. JULGAMENTO  

6.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração 

o menor preço global.  

6.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das disposições deste 

Edital, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais as que contiverem preços excessivos, 

face aos preços correntes no mercado. 

6.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas 

dos demais licitantes. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para execução de toda obra, objeto 

da licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando em função de erro ou má 

interpretação por parte da licitante. 

6.4. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de 

pequeno porte ou cooperativa, conforme a lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

6.5. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte ou 

cooperativa sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

6.6. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou de empresa de pequeno porte 

ou cooperativa. 



6.7. Ocorrendo o empate, as microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas classificadas dentro do 

percentual de 10% poderão apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do resultado das propostas.   As novas propostas serão abertas em seção 

pública e deverão ser apresentadas em envelopes fechados, os quais serão abertos na ordem de classificação das propostas 

iniciais. A proposta que atender as qualificações e requisitos de habilitação excluirá a abertura das demais propostas.  

6.8. Para efeitos de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% sobre o valor da mão-de-obra, 

relativo ao recolhimento do INSS. 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1 - A rubrica para cobertura das despesas será a seguinte dotação orçamentária: 

4411-3 

 

8 – DA CONCESSÃO DE REEQUILIBRIO E REAJUSTE:   

8.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 8.666/93, será concedido reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma 

documental, o desequilíbrio contratual ocorrido desde a data base do orçamento. 

8.2 O preço ajustado no Contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, ou no caso de 

reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca maior, devidamente reconhecido em processo 

administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei. 

8.3 O objeto da licitação será reajustado, se necessário, de acordo com a variação nominal do IGPM, de forma anual ou 

outro índice que legalmente venha substituí-lo, contados da data de referencia da planilha orçamentária. 

8.4 O preço ajustado no Contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, ou no caso de 

reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente reconhecido em processo 

administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei ou ainda pela concessão de reajuste contratual. 

 

9 - DOS PRAZOS E RECURSOS:  

9.1 Os envelopes serão recebidos até às 09h30min  do dia 01 de setembro de 2021, na sala de Licitações, da Prefeitura 

Municipal, dia e hora em que os mesmos serão abertos, observados os prazos recursais.  

9.2  Nenhuma proposta será recebida após o dia e hora marcados e nem permitidos quaisquer adendos ou modificações.  

9.3 Quando todas as propostas forem desclassificadas a comissão de licitações fixará aos licitantes o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para apresentação de documentos ou propostas, na qual originaram a desclassificação. 

9.4 Em todas as fases dos recursos da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 

parágrafos do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.  

 

 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o vencedor para 

assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 12.4 deste 

edital.  

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente 10% do 

valor do contrato.  

10.4 O prazo de vigência do contrato contará da ordem de início à dezembro 2021. 

10.5 É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha débitos com o Município de 

Capivari do Sul/RS. 

12. DOS PRAZOS E DA GARANTIA 

12. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 dias, convocará o vencedor para assinar o 

contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

12.2  Apresentação de ART. 

12. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido de 

forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos. 

12. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo indexador previsto neste edital, ou então revogará a licitação, 

sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 

(dois) anos. 



12.5 O prazo de execução da obra será de março a setembro de 2020, à contar da emissão da ordem de serviço, 

descontados tão somente os dias de chuva e os impraticáveis, registrados nos diários da obra.+ 

12.6 Como garantia da execução do contrato, a CONTRATADA efetuará uma caução no valor vencido na licitação, 

correspondente a 5 % do valor deste contrato, a qual deverá ser feita na modalidade: 

         a) Caução em dinheiro; 

 12.7 A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco 

por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se houver) 

12.8 Findo o prazo estabelecido para integralização da Garantia de Execução, e caso a contratada não tenha efetivado, a 

mesma ficará sujeita a multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o prazo 

máximo de 15 dias corridos que exceder ao estabelecido inicialmente. E decorrido este prazo sem a prestação da garantia 

o contrato deverá ser rescindido pela inexecução parcial e inobservância das condições e exigências do Edital, 

independente de quaisquer outras penalidades legais aplicáveis, na forma da legislação; 

12.9 A caução somente será restituída, mediante requerimento por escrito da CONTRATADA, após emissão e assinatura 

do "Termo de Recebimento Definitivo da obra" pela administração Pública. 

12.10 A caução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, e também pelas multas que venham a ser 

impostas à CONTRATADA.  

12.11 A Administração Pública não pagará juros, nem correção monetária, sobre a caução depositada em garantia de 

execução do Contrato, exceto a caução depositada em dinheiro, conforme § 4º do Art. 56 da Lei 8.666/93. 

 

12. FISCALIZAÇÃO  

12.1 A fiscalização do cumprimento das disposições contratuais será realizada e conferida pelo fiscal deste contrato, 

designado por Portaria, denominado como FISCAL. 

13. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA  

13.1 A vencedora será responsável pela matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como pela 

devida anotação da responsabilidade técnica – ART de execução junto ao respectivo conselho profissional.  

13.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis, bem como as normas de 

segurança do trabalho.  

13.3 A vencedora deverá executar o trabalho observando fielmente as necessidades da secretaria solicitante. 

14. PENALIDADES  

14.1 Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias, quais quer que sejam;  

14.2 Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de etapa, limitada a 10% , após o 

qual será considerado inexecução contratual.  

14.3 Multa de 1% (um por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos materiais empregados, 

sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, tal defeito;  

14.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) mês (es);  

14.5 Multa de 10% por cento no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de 

licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) mês (es);  

14.6 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, será aplicada a pena de 

declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 (dois) ano(s).  

14.7 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

16.1 O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após a emissão da NF, a contar do recebimento da fatura 

acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.  

16.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o 

FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 

16.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro 

índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

16.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.  

 

17. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

17.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as seguintes normas:  

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.  

b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada para o recebimento dos 

envelopes.  



c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo 

previsto em lei, durante o horário de expediente APRESENTANDO e REGISTRANDO no Protocolo Central da 

Prefeitura Municipal de Capivari do Sul/RS. 

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail 

ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior.  

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 4 e 44 e seus incisos e parágrafos da 

Lei nº 8.666/1993.  

18.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 

documentos. 

18.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, 

os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 3.7 desse edital, e os membros da Comissão 

Julgadora.  

18.4 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, 

sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/1993).  

18.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à licitação os participantes 

retardatários.  

18.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

 Projeto de Execução/ Planilha Orçamentária/ Memorial Descritivo/ cronograma – ANEXO I;  

 Proposta de Preços – ANEXO II;  

 Declaração de idoneidade– ANEXO III;  

 Declaração Fatos Impeditivos – ANEXO IV;  

 Declaração que não emprega menor- ANEXO V; 

 Atestado de Visita- ANEXO VI; 

 Minuta de Contrato – ANEXO VII. 

 

 

Capivari do Sul, 12 de agosto de 2021. 

 

 

 

______________________ 

LEANDRO MONTEIRO DSO SANTOS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Visto Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 

 

 

ANEXO I 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO/ PALNILHA ORÇAMENTÁRIA/ MEMORIAL DESCRITIVO/ CRONOGRAMA 

 

Encontra disponível através do e-mail : marciaelain@gmail.com e qualquer dúvida deverá entrar em contato com 

setor de engenharia no telefone (51) 3685-1181 ramal 215. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marciaelain@gmail.com


                                                                TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 

 

ANEXO II 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

O anexo II trata-se da Proposta orçamentária, se encontra disponível através do setor de engenharia no telefone 

(51) 3685-1181 ramal 215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOMADA DE PREÇOS 01/2021 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

                       Declaro sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a empresa 

__________________________________ não foi inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do Inciso IV do Art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a 

entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, 

regularidade fiscal e econômico-financeira. 

 

                                                                               Atenciosamente, 

 

                                                 _______________________, _____de ______de 2021. 

 

 

                                                                   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOMADA DE PREÇOS 01/2021 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

............................................................................................................................. .............., CNPJ nº 

.............................................., sediada em ................................................ ........, DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

(local),. ....... de ............................. de 2021. 

 

____________________________ 

NOME, IDENTIFICAÇÃO,  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA 

TOMADA DE PREÇOS 01/2021 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES DE IDADE. 

 

A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermediário de seu representante legal o(a) Senhor(a) 

______________________________ 

_________________, portadora da carteira de identidade nº____________ e CPF nº _____________________, declara 

para o fim do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo os maiores de 14 anos na condição de aprendiz. 

 

 

________________,___ de ____________de 20___. 

 

____________________________ 

NOME, IDENTIFICAÇÃO,  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 



 

TOMADA DE PREÇOS 01/2021 

 

ANEXO VI 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

                       Declaro, sob a s penas da Lei, para fins de Tomada de Preços nº 01/2021 que o Sr. 

_____________________________________(responsável técnico da empresa junto ao CREA  devidamente qualificado) 

esteve em visita ao local que será executado o serviço, objeto desta licitação, e declara estar ciente dos problemas a serem 

enfrentados durante a  sua execução. 

                         EMPRESA:  

 

                                                   Capivari do sul,           de                      de 2021. 

 

 

 

 

                                                                __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOMADA DE PREÇOS 01/2021 

 

ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PORTUGAL- TRECHO 1 

O presente contrato segue as determinações da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições constantes no Edital 

n° 953/21 e Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços n° 01/2021, do qual é instrumento vinculado em 

suas regras e condições e tem como partes: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CGC/MF 

sob o n° 01.610.503/0001-41, com sede na Av. Adrião Monteiro, 2330, cidade de Capivari do Sul - RS, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS. 

 

CONTRATADA:......................... 

As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si este contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 

8.666/93, com as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA 1 – OBJETO 

                   1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na ampliação do saguão da 

Escola EMEI MUNDO ENCANTADO, conforme especificações contidas no memorial descritivo e planilha 

orçamentária anexos, que são parte integrante do Edital 953/21.  

         

CLÁUSULA 2 – PREÇO E REAJUSTES 

  2.1 – O preço a ser pago pelo Município, referente ao objeto descrito na cláusula 1, é de R$ ---------------------

------ 

 CLAÚSULA 3 - FORMAS DE PAGAMENTO 

                  3.1 O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após a emissão da NF, a contar do recebimento da 

fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.  

                 3.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 

                   3.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, 

pro rata.  

                 3.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.  

 

CLAÚSULA 4 – DOS PRAZOS E FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

                 4.1 – O prazo de validade para contratação é da ordem de início  à dezembro de 2021. 

4.2-Após a assinatura do contrato, o licitante vencedor iniciará  a prestação de serviços mediante ordem de 

serviço expedido pelo Setor de engenharia. 

                   4.4 - Os serviços serão prestados conforme especificações contidas no memorial descritivo e projetos anexos. 

                   4.5- Não poderá haver paralisação da obra pela Contratada por mais de 10 (dez) dias consecutivos, 

ressalvados as paralisações com motivos justificados, comprovados e autorizados pela Fiscalização. 



               4.6- A prorrogação de prazo deverá ser solicitada pela contratada, devidamente justificada por escrito para 

análise e mediante aceitação do Município. 

               4.7- A CONTRATADA somente deverá pedir prorrogação do prazo quando ocorrer interrupção dos serviços 

por fato oriundo da administração, por motivo de força maior ou casos fortuitos, que a seu juízo, possam caracterizar 

impedimentos absolutos para o cumprimento das obrigações assumidas ou ainda, que constituam obstáculos removíveis 

para a execução dos serviços, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Não se incluem entre os casos 

fortuitos, os riscos próprios de empreendimento. 

                4.8- Ocorrendo paralisação definitiva da obra por determinação da Administração Municipal, serão apropriados 

valores com vista ao ressarcimento dos gastos efetuados com a desmobilização, que não poderão ser superiores aos 

valores gastos pela contratada na mobilização dos equipamentos e do pessoal envolvido na obra. 

                4.9- As situações especiais passíveis de prorrogação de prazo serão analisadas e decididas pela Administração 

municipal. 

        

CLAÚSULA 5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 – As despesas decorrentes da execução da presente correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

4411-3 

                        

CLÁUSULA 6- DA GARANTIA 

                   6.1-– - Como garantia da execução deste contrato, a CONTRATADA efetuará uma caução no valor vencido 

na licitação, correspondente a 5 % do valor deste contrato, a qual deverá ser feita na modalidade: 

a - Caução em dinheiro; 

                     6.2 - A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados,de forma a totalizar 

sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se houver) 

                     6.3 - Findo o prazo estabelecido para integralização da Garantia de Execução, e caso a contratada não tenha 

efetivado, a mesma ficará sujeita a multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, 

até o prazo máximo de 15 dias corridos que exceder ao estabelecido inicialmente. E decorrido este prazo sem a prestação 

da garantia o contrato deverá ser rescindido pela inexecução parcial e inobservância das condições e exigências do Edital, 

independente de quaisquer outras penalidades legais aplicáveis, na forma da legislação; 

                    6.4 - A caução somente será restituída, mediante requerimento por escrito da CONTRATADA, após emissão 

e assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo da obra" pela administração Pública. 

                    6.5 - A caução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, e também pelas multas que 

venham a ser impostas à CONTRATADA.  

                   6.6 – A Administração Pública não pagará juros, nem correção monetária, sobre a caução depositada em 

garantia de execução do Contrato, exceto a caução depositada em dinheiro, conforme § 4º do Art. 56 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 7 – DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

7.1 - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 

específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho 

dos serviços ou em conexão com eles. 

7.2 - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente 

contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 

CONTRATANTE ou a terceiros. 

CLÁUSULA 8 – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES         

8.1. DOS DIREITOS: 

8.1.1. Do CONTRATANTE: ter a prestação de serviço contratada segundo forma e condições ajustadas;  

8.1.2. Da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 

8.2 – DAS OBRIGAÇÕES: 

8.2.1 – DO CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento do valor ajustado; 



b) fiscalizar os serviços de forma regular durante toda a sua execução, comunicando a CONTRATADA 

qualquer irregularidade na execução dos serviços, para que possa saná-la. 

8.2.2 – DA CONTRATADA: 

a) prestar os serviços na forma ajustada; 

b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 

contato; 

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a Medicina e Segurança do Trabalho, 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais exigidos em legislação em vigor; 

 

CLÁUSULA 9 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

14. PENALIDADES  

14.1 Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias, quais quer que sejam;  

14.2 Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de etapa, limitada a 10% , após o 

qual será considerado inexecução contratual.  

14.3 Multa de 1% (um por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos materiais empregados, 

sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, tal defeito;  

14.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) mês (es);  

14.5 Multa de 10% por cento no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de 

licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) mês (es);  

14.6 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, será aplicada a pena de 

declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 (dois) ano(s).  

14.7 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA 11 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1 – O presente contrato admite termos aditivos para eventuais alterações, respeitando a Lei 8.666/93 que 

rege as licitações e contratos. 

CLÁUSULA 12 – RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, no que couber. 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 

sem que sejam obrigados a responder por ônus ou prejuízos resultantes. 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

12.2 - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

12.3 - Considera-se rescindido, automaticamente, o contrato nas hipóteses de declaração de idoneidade e 

suspensão do direito de contratar prevista na cláusula 9.  

CLÁUSULA 13 – ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS 

13.1 – As consultas e esclarecimentos deverão ser feitas por escrito e registradas em protocolo geral, e sua 

resposta será obtida da mesma forma. 

CLÁUSULA 14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Aplicam-se, no que couber os art. 77, 78, 79, 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os 

efeitos legais. 

14.2 - Durante toda a execução do Contrato, a CONTRATADA se obriga a manter todas as condições de 

habilitação exigidas neste instrumento. 

 



CLÁUSULA 15 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 – Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer 

condições, os representantes signatários deste termo, por si ou através de instrumento de procuração na forma da Lei, que 

deverá ficar fazendo parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato. 

17.2 – Será competente para dirimir controvérsias o Foro de Palmares do Sul, não podendo ser indicado 

outro, por mais privilegiado que possa ser. 

Este contrato é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas instrumentais 

na forma da legislação em vigor, para que surta seus jurídicos e reais efeitos. 

 

 

                        Capivari do Sul,______,de _________________de______ 

 

 

__________________________________ 

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

___________________________________ 

Contratada 

  

 

 

 

 


