
 

 

 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 3/2022 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSÕES - RS 
   
  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 3/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE –GLOBAL  
 
  

 Edital de Tomada de Preços para a Contratação 
de empresa em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra, objetivando 
a construção de Espaço de Quadra Esportiva 
Coberta, conforme Convênio SEL nº 273/2022 - FPE 
nº 2022/0407, Edital SEL nº10/2021 - PROGRAMA 
RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS. 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSÕES, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que às 08h00min, do dia  20 de junho de 
2022, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Sete Povos, nº 2033, se reunirá a Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 32/2022, com a finalidade de receber 
os envelopes de habilitação e propostas OBJETO - Contratação de empresa em regime de 
empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, objetivando a construção de 
Espaço de Quadra Esportiva Coberta, conforme Convênio SEL nº 273/2022 - FPE nº 
2022/0407, Edital SEL nº10/2021 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS 
ESPORTIVOS. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que 
apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item 2 deste 
edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e 
de proposta. 

1. OBJETO 

  Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa em regime de 
empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, objetivando a construção de 
Espaço de Quadra Esportiva Coberta, conforme Convênio SEL nº 273/2022 - FPE nº 
2022/0407, Edital SEL nº10/2021 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS 
ESPORTIVOS. 

2. CADASTRO 

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 
14/06/2022, os seguintes documentos: 

2.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 



 

 

  a) registro comercial no caso de empresa individual; 

  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social 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. 

2.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

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

  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

  c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais1 administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

  d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 

  e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 

  f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

     a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

2.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
      a) Certidão de Registro da empresa e de profissional integrantes de seu quadro 

técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 
(CREA/RS) ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado, com prazo de 
validade em vigor; 

  b) No mínimo 01(um) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do 
responsável técnico da empresa, registrado no CREA, acompanhada da respectiva Certidão 
de Acervo Técnico – CAT, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que 
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com ora 
licitado; 

b.1. Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao objeto 
licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a área executada e o período utilizado 

 

1 Tendo em vista o artigo 2º, da Lei nº 11.457/2007, e o artigo 1º, da Portaria MF nº 358/2014, passa-se a exigir 
a prova de regularidade relativa à Seguridade Social, prevista no artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, de 
forma conjunta às demais obrigações perante à União.  



 

 

para tanto com o mínimo 50%, conforme com o § 1º, inc. I, de seu art. 30 da Lei 8.666/93, 
adotando para tal obra de engenharia civil;   

2.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA: 

 a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação 
do número do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas 
onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.  

 a1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados 
índices mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula: 

                                                   AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:   -----------   = índice mínimo: (1) 
                                                   PC 
 
 
                                              AC 
LIQUIDEZ CORRENTE:   ----------   = índice mínimo: (1) 
                                              PC 
 

                                     AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: (1) 
                                     PC + PELP 
 
                                                                                    PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:   --------------------   = índice mínimo: (1) 
                                                                           PC  +  PELP 
 
                                                       PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:   --------------------    = índice máximo: (1) 
                                                          AT 
 
  

 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 Líquido. 

  a2) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 
             a3) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD  e que aguardam a 
autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição 
ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do 
balanço à Receita Federal do Brasil. 

    b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data 
designada para a apresentação do documento; 



 

 

2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser apresentados em 
original, em 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. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela 
Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em envelopes 
distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° , para o que sugere-se a 
seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE VITORIA DAS MISSOES - RS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 3/2022 
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES - RS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 3/2022 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

3.2  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  4 e 5 do 
presente edital. 

4. HABILITAÇÃO 

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

a.   Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município OU 
declaração. 

b. Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais2 administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 
Negativa); 

      c.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 e- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante 
E prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município Contratante; 
f- Declaração do empregador, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, em 

 

2 Tendo em vista o artigo 2º, da Lei nº 11.457/2007, e o artigo 1º, da Portaria MF nº 358/2014, passa-se a exigir 
a prova de regularidade relativa à Seguridade Social, prevista no artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, de 
forma conjunta às demais obrigações perante à União.  



 

 

atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, conforme o 
modelo do Decreto Federal nº 4.538/02 (Anexo IV); 
g- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 19433; 
h- Declaração da empresa licitante firmando a inexistência de fato impeditivo da habilitação; 
i- Atestado de visita técnica ou Declaração, Será ACEITA a substituição do atestado de 
visita técnica por Declaração do proponente, firmada também pelo seu responsável técnico, 
legalmente habilitado, de que, através de visita deste último ao local das obras e/ou 
serviços, aceita como válida a situação em que se encontra os documentos e de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais, necessárias para o 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação.  
 
HAVENDO INTERESSE, o Município disporá servidor para visita ao local da obra e 
emissão de atestado, emitido pelo Engenheiro do Município, dando conta de que a empresa 
participante realizou visita técnica ao local da obra e sanou todas as suas dúvidas (ANEXO 
V). PARA EMISSÃO DO PRESENTE ATESTADO, DEVERÁ SER PREVIAMENTE 
AGENDADO COM 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA ATÉ O DIA 14/06/2022  COM   O 
ENGENHEIRO MUNICIPAL MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA  PELO FONE (55) 3614 – 
4112 OU NO E-MAIL ENGENHARIA@PMVM.RS.GOV.BR . 

 
j. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes impeditivos de habilitação em 

processo licitatório, conforme modelo constante do ANEXO VI do Edital. 
 

k - Declaração de Inexistência de Vínculo (ANEXO VIII); 
 

l-  Declaração de Idoneidade da Empresa (ANEXO VII).  
 

 
m - Declaração de que aceita integralmente os termos do Edital; 
 
n -Declaração de que se submeterá a fiscalização que for estabelecida pelo município; 
 
o- Declaração de que se responsabiliza pela boa qualidade de trabalho, bem como pelas 
eventuais correções que devem ser efetuadas, oriundas de vícios ou defeitos, mesmo que 
acarretem a reconfecção total ou parcial dos serviços, as suas próprias expensas, 
conforme Normas Técnicas e Leis Vigentes. 
 
p- Declaração de Fornecimento, pelo licitante, da relação de equipamentos, de instalações 
e de pessoal disponível para execução das obras 

 
 

3 Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho. O interessado 
requererá a CNDT nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (http:// 
http://www.tst.jus.br/certidao), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (http://www.csjt.jus.br) e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho na internet. 

mailto:engenharia@pmvm.rs.gov.br


 

 

 
OBS: A empresa licitante deverá estar com todos os documentos (inclusive os 

documentos do Cadastro), dentro de seu período de validade. Na hipótese de haver o 
vencimento de algum documento entre a data do cadastramento e a abertura das propostas, 
o licitante deverá apresentá-los, válidos, dentro do Envelope nº 01, sob pena de inabilitação. 

 
4.2 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. 

4.3.  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 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. 

4.4 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no 
art. 34, da Lei n.º 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. 

4.5 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 4.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no item 2.1.3 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. 

4.6  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. 

4.7 O prazo de que trata o item 4.5 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. 

4.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.5, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.5, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5. PROPOSTA 

5.1 O envelope nº 02 deverá conter: 

  a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 
representante legal da empresa e seu responsável técnico, mencionando o preço mensal e o 
valor global (anual) para a execução do serviço objeto desta licitação; 



 

 

  b) planilha de quantitativos e custos unitários; 

               c) Cronograma físico financeiro; 

  d) Quadro de composição do BDI; 

  e) Quadro de composição de encargos sociais; 

  f) Composições de custos unitários. 

 
5.2. Tanto os preços unitários como os preços parciais constantes das propostas dos 
licitantes, não poderão ser superiores aos valores de referência dos constantes no Anexo I 
(Planilha de Composição de Custos). 
 
5.3. Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e 
outros), comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, 
transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, ferramentas, insumos necessários, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços, 
objeto desta licitação. 

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

5.5. 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. 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
6.1. Serão desclassificadas as propostas por serem consideradas excessivas, quando o preço 
global anual for superior a R$ 456,616,48 (quatrocentos cinquenta e seis mil, seiscentos e 
dezesseis   reais  com  quarenta e oito centavos); 
6.2. Consideram-se manifestamente inexequíveis, 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: 
6.3.1.  Valor orçado pelo Município (Anexo II); ou 

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

7. DO JULGAMENTO 

7.1 Esta licitação é do tipo Menor preço por lote - Global e o julgamento será realizado 
pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço unitário por lote-Global. 

7.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho 
serão acrescidos sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciário a ser 
suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de 
quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 
equipamentos a serem utilizados na execução da obra. 



 

 

7.3  Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e 
aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na execução da obra, deverão fazer 
parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 
4.4 e 4.5, deste edital. 

8.2  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

8.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 

8.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 
proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por 
escrito e de acordo com o item 5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor 
preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte 
ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses dos itens 4.4 e 4.5 deste 
edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea anterior. 

 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão 
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 

8.5  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 

8.6  O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens 4.4 e 4.5 deste edital) aplicando-
se de imediato o item 8.7, se for o caso. 

8.7  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º 
do art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

9. RECURSOS 

9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 
incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 



 

 

9.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Licitação, 
ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
da decisão objeto do recurso. 

9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, 
dentro do prazo previsto no item 9.2, no Setor de Licitações, durante o horário de expediente, 
que se inicia às 07h30m às 13h30m. 

9.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão 
comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
e na forma prevista no item 9.3. 

9.5 Serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados dentro do prazo previsto, 
enviados por e-mail, desde que encaminhada a via original no prazo de 2 (dois) dias. 

9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a 
Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do 
relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

9.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subseqüentes ao 
recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, 
por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação será devidamente justificada nos 
autos da licitação. 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, 
convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no item 13.5 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 a 5% (cinco 
por cento).  

10.4   O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
autorização de início das obras emitida pelo setor de licitações., 

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

11. GARANTIA 



 

 

11.1 No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
garantia, em uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, II e III, da 
Lei nº 8.666/1993, correspondente a  3% (três por cento) sobre o valor do contrato, 
SOB PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS DA PARTICIPAÇÃO EM 
LICITAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, salientando que sendo reincidente, fica 
impedida de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 

11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: 

11.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Mauricio Gomes de 
Oliveira, Engenheiro Civil do município de Vitória das Missões - RS; e o Gestor do Contrato 
será por conta da Secretária Municipal de Cultura, pela Sr.ª.  Susana de Fatima Nunes 
Ferreira. 
 
12. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
 
12.1 A vencedora se obriga a substituir, imediatamente, pessoa, empregado ou 
equipamento cuja permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua 
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 
12.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas 
aplicáveis à obra ou serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 

12.3 A vencedora deverá executar a obra/serviço observando fielmente o projeto básico, 
Anexo I, e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta. 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1 Multa de 0,25% no caso de descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam, 
recolhimento do INSS, FGTS, ISS; 
13.2 Multa de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso no início da 
obra ou serviço, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
13.3 Multa de 2% (dois por cento),  no caso de entrega dos serviços em desacordo com o 
contratado, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, às suas expensas, tal defeito, 
neste caso a multa será calculada sobre o valor da parte do serviço em desacordo; 
13.4 Multa de 5 % (cinco 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 06 ( seis) mês (es); 
13.5 Multa de 10 % (dez 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 12 (doze) mês (es); 
13.6 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). 

13.7 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, exceto o item 13.3. 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 



 

 

14.1 O pagamento será efetuado após o recebimento da fatura acompanhada da planilha de 
medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra, o Engenheiro 
Civil Mauricio Gomes de Oliveira, inscrito no CREA/RS sob o n° 183.314. 
 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fizer acompanhar da guia de recolhimento 
das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do 
serviço.  
 
Deverão a cada medição ser entregue a fiscalização relatório completos de medição conforme 
modelo fornecido pela fiscalização e diário de obras, as medições serão realizadas sempre ao 
dia 30 de cada mês. 
 
14.3 Para recebimento da última parcela deverá trazer também a CND (Certidão Negativa 
de Débito) da obra junto ao INSS e o diário de obras. 
 
14.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
 
14.5. Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória das 
Missões, ou depositados em conta corrente em nome da Empresa, mediante solicitação 
expressa do titular ou proprietário da empresa, obedecendo ao cronograma físico-financeiro 
global em anexo, mediante aprovação em laudo técnico de recebimento dos serviços 
executados, emitido por profissional habilitado e credenciado pelo Município. 
 
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária:  

 

 10 10.004 Obras e Instalações  4.4.90.51.00.00.00 4398 

  10 10.004 Obras e Instalações  4.4.90.51.00.00.00 4397 

 
16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
16.1   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 no 
Setor de Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 07h30m as 13h30m. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

 

17.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 
e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

17.2  Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos. 

17.3 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 4.3 desse edital, e os membros da Comissão Julgadora. 

17.4 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, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 

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

17.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I - projeto básico; II - 
planilha de orçamento; III - minuta do contrato; IV – modelo de declaração (Decreto Federal 
n° 4.358/2002), V - Atestado de Visita Técnica; VI Declaração de Inexistência de Fatos 
Supervenientes impeditivos de habilitação em processo licitatório, VII- Declaração de 
Inexistência de Vínculo, VIII- Declaração de Idoneidade da Empresa IX – Declaração de 
Disponibilidade de Equipamentos, XI- Declaração de que aceita integramente os termos  do 
edital, XII – Declaração que se submetera a fiscalização que for estabelecida pelo Município; 
XIII – declaração que se responsabiliza pela boa qualidade de trabalho, bem como pelas 
eventuais correções que devem ser efetuadas, oriundas de vícios ou defeitos, mesmo que 
acarretem a reconfecção total ou parcial dos serviços, as suas próprias expensas, conforme 
normas técnicas e leis vigentes. 

17.7  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 07h30m as 13h30m, 
na Prefeitura Municipal de Vitória das Missões, na Rua/Avenida Sete Povos, nº 2033, bairro 
centro, onde poderão ser obtidas cópias do edital e de seus anexos mediante o pagamento 
da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, diretamente na tesouraria do Município, 
ou pelo site www.pmvm.rs.gov.br.  
      

Vitória das Missões, 31/05/2022. 
___________________________________ 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este edital foi devidamente examinado e aprovado 
pelo procurador/assessor jurídico. 
               
 Em ___/___/_____ 

________________________ 
Procurador/assessor Jurídico 

http://www.pmvm.rs.gov.br/


 

 

 
Anexo III 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM 
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE QUADRA ESPORTIVA 
COBERTA, CONFORME CONVÊNIO SEL Nº 273/2022 - FPE Nº 2022/0407, EDITAL SEL 
Nº10/2021 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DO MUNICÍPIO 
DE VITÓRIA DAS MISSÕES – RS.     
                                                                                
                                                                                                         CONTRATO Nº XX/2022. 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Pavimentação, 
as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES - RS, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 94.449.030/0001-23, estabelecido na Avenida Sete Povos, n° 2033, na cidade de Vitória 
das Missões (RS), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CORNÉLIO LUÍS 
GRIMM, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 727.021.760-20, residente e domiciliado 
no Município de Vitória das Missões (RS), doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a ............................................................, inscrita no CNPJ 
sob o n° ___.____.____/____-___, estabelecida na Rua .............................., nº. ........, Bairro 
..........................no Município de ..............................................., neste ato representada pelo 
Sr. ............................................................., portador do RG nº. ...................., inscrito no CPF 
sob o n° ___.____.____/____-___, residente e domiciliado no Município de 
......................................., a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com 
a Tomada de Preços n° 3/2022, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir 
estipuladas: 
 

DO OBJETO: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga, na forma do estabelecido no Edital de 
Tomada de Preços nº 3/2022 e seus anexos, bem como de acordo com a proposta 
apresentada, a executar em regime de empreitada global, para Contratação de empresa em 
regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, objetivando 
a construção de Espaço de Quadra Esportiva Coberta, conforme Convênio SEL nº 
273/2022 - FPE nº 2022/0407, Edital SEL nº10/2021 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE 
ESPAÇOS ESPORTIVOS, do Município de Vitória das Missões – RS, nos termos do 
memorial descritivo, da planilha de orçamento global e do Edital de Tomada de Preços nº 
3/2022. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Caberá à CONTRATADA: 
 
I - Efetuar a sinalização de obras durante a execução dos serviços; 



 

 

 
II - Executar a obra em conformidade com o memorial descritivo, anexo ao Edital; 
 
III – Ao final do contrato proceder junto ao CBMRS a solicitação de vistoria e liberação do 
PPCI. 
 
IV – Proceder o “as built“ dos projetos se assim for necessário, devendo ser fornecidos de 
forma digital a contratante. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Caberá ao CONTRATANTE: 
 
I - Fornecer laudo técnico de conclusão de etapas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Caberá ao CONTRATANTE: 
 
I- Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto contratado; 
II- Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato. 
III- Receber os serviços. Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações, 
rejeitá-lo-á no todo ou em parte.  
IV- Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos na cláusula Quinta do presente contrato; 
 

DA FISCALIZAÇÃO: 

 

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATANTE reserva o direito de exercer o controle do 
desdobramento do serviço através de seu consultor especializado, no caso o Engenheiro Civil 
do Município, o Sr. MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA, e o Gestor do Contrato será por conta 
da Secretária Municipal da Cultura, pela Sr.ª Susana de Fatima Nunes Ferreira, conforme 
prescrito no item 11.1 do Edital de Licitação. 
 

DA GARANTIA: 

 
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, pelo 
prazo de cinco anos após a entrega da obra, conforme previsto no art. 618, caput, da Lei 
Federal 10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL4. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá 
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, parágrafo 1º, incisos I, II e 
III, da Lei 8.666/93, correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor do contrato SOB 

 
4 Art. 618 - CC. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez 
e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 



 

 

PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS DA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 
PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, salientando que sendo reincidente, fica impedida de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 
 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

 
CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA se obriga a executar a obra, objeto deste contrato, 
pelo preço certo e ajustado de R$ .................... (............................................), conforme 
planilha de orçamento global apresentada. 
 
a) O pagamento será efetivado conforme conclusão de etapas e mediante contra empenho pela 
tesouraria após o recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor 
responsável pela fiscalização da obra, o Engenheiro Civil Mauricio Gomes de oliveira, inscrito no 
CREA/RS sob o n° 183.314. 
 
b) A CONTRATADA deverá emitir e apresentar à contratante, fatura em uma (01) via, da qual 
constem discriminadamente todos os serviços executados. 
 
c) O pagamento será concretizado na moeda vigente no País. 
 
d) Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da negativa de FGTS e 
o INSS da empresa, relatório fotográfico com memorial de medição e para recebimento da 
última parcela deverá trazer também a CND (Certidão Negativa de Debito) da obra junto ao 
INSS e o diário de obras. 
 
e) Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
 
OBS: É de responsabilidade da CONTRATADA a matrícula no INSS da obra, até no máximo 
30 (trinta) dias do início da obra, e fornecer à CONTRATANTE cópia da matrícula, e a sua 
posterior baixa. 
 

DO PRAZO: 

 
CLÁUSULA NONA – O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da autorização de início da obra emitida pelo setor de licitações, observados, 
durante a sua execução, os prazos de etapas conforme previsto no cronograma físico que 
constitui parte integrante deste Contrato. 
 
a) Havendo necessidade de alteração dos prazos para a prestação dos serviços, está só 
poderá ser efetivada, após prévia e expressa aquiescência, por escrito, de parte da 
CONTRATANTE. 
 



 

 

b) o início das obras se dará no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da Ordem 
de Serviço do Executivo Municipal, que deverá estar de posse da autorização de início das 
obras emitida pelo setor de licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – A CONTRATADA assume inteira e expressa responsabilidade pelas 
obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que a 
inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato. 
 

DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –- O inadimplemento de qualquer das obrigações avençadas 
ensejará a rescisão deste contrato com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como 
previstos em lei. 
 
a) Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles referidos nos incisos I a XIII do art. 
78 da lei 8.666/93. 
 
b) A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93, poderá 
rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I, XII e XVII do 
art. 78 da Lei referida sem que assista à CONTRATADA indenização de qualquer espécie, 
excetuada a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo retro citado. 
 

DAS PENALIDADES: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As penalidades aplicáveis ao proponente vencedor serão 
regidas pelo disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, com destaque para o seguinte: 
 
a) Multa de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) no caso de descumprimento de 
obrigações acessórias, quais sejam, recolhimento do INSS, FGTS, ISS; 
b) Multa de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso no início da obra ou 
na execução de etapa, limitada a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução 
contratual; 
c) Multa de 2% (dois 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; 
d) Multa de 5 % (cinco 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 06 ( seis) mês (es); 
e) Multa de 10 % (dez 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 12 (doze) mês (es); 



 

 

f) 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). 

g) As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As partes contratantes se declaram ainda cientes e 
conformes com todas as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei n.º 
8.666/93 com suas alterações, bem como todas aquelas contidas no Edital de Licitação, ainda 
que não estejam expressamente transcritas nesse documento. 
 
Parágrafo Único: Aplicam-se as regras do Código Civil Brasileiro e legislação especifica no 
tocante à responsabilidade da CONTRATADA, respondendo a mesma em relação a terceiros, 
pelos danos que resultarem de sua imperícia ou negligência e pela culpa de seus empregados, 
sendo também de sua responsabilidade o pagamento de encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais da execução deste contrato. 
 

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As despesas decorrentes desta contratação serão através 
da seguinte Dotação Orçamentária: 
 

 10 10.004 Obras e 
instalações  

4.4.90.51.00.00.00 4398 

  10 10.004 Obras e 
instalações  

4.4.90.51.00.00.00 4397 

 

DO FORO: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo (RS) para 
solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 2 (duas) testemunhas que também 
assinam, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado. 
 

 
Vitória das Missões (RS), ____ de _______________ de 2022. 

 
 
 

______________________ 
Cornélio Luís Grimm, 



 

 

PREFEITO MUNICIPAL; 
CONTRATANTE 

 
 

_______________________ 
(EMPRESA VENCEDORA) 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Procurador/Assessor Jurídico  

 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome:____________________________ Nome:______________________________ 
CPF:   _________________________     CPF:   _____________________________  



 

 

 
 

ANEXO IV 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 

 
Tomada de Preços Nº 3/2022 

 
............................................................ (Nome da Empresa Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº 
___.____.____/____-___, com sede na ................................................................. (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. 
(a).................................................., infra-assinados, portador (a) do RG nº ......................., 
inscrito no CPF sob o nº ____.____.____/___, para os fins de habilitação na Tomada de Preço 
nº 03/2022, DECLARA para fins no disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz? 
Sim(    ). 
(Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima). 
 

..........................................,................de.......................de 2022. 
 

_______________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 



 

 

ANEXO V 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

Tomada de Preços 3/2022 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Nome Fantasia:_____________________________________________________________ 
 
Razão Social:_______________________________________________________________ 
 
CNPJ.:  
__________________________________________________________________________ 
Endereço: 
__________________________________________________________________________ 
Bairro: Cidade: 
__________________________________________________________________________ 
Representante Técnico: 
__________________________________________________________________________ 
Telefone: FAX: 
__________________________________________________________________________ 
 

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na 
pessoa do seu representante técnico, que abaixo assinada, portador do CPF 
____________________ e CREA/RS _________________, esteve no local onde será 
Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de material 
e mão de obra, objetivando a construção de Espaço de Quadra Esportiva Coberta, 
conforme Convênio SEL nº 273/2022 - FPE nº 2022/0407, Edital SEL nº10/2021 - 
PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, do Município de Vitória das 
Missões – RS, visitando e tomando conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da Tomada de Preços nº 3/2022. 

A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos (projetos e planilhas) são 
suficientes para os levantamentos necessários à elaboração da proposta bem como o 
desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não incorrer em omissões que 
jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensões de acréscimos 
de serviços. Não serão aceitas reclamações posteriores sob alegação de aumento de serviços 
ou serviços e materiais não relacionados no Projeto Básico. 

 
Vitória das Missões/RS, ___ de _______________ de 2022. 

 
Setor de Engenharia do Município  

 
 
 
   

 Representante Técnico da empresa 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

ANEXO VI 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022 
 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
(DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO ENVELOPE Nº 2) 

 
 
 
 
 

(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº __________   
_________________, sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante 
legal, o (a) Sr.(a) .................................................. infra-assinado, portador (a) da CI nº .......... e 
do CPF nº......................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

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

_________________________________________ 
Assinatura do representante legal e carimbo da empresa 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 

(MODELO) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação Permanente 
 
 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ sob 
nº.................................................., estabelecida no endereço........................................, através 
de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

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

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 
 
 

  



 

 

 
 
 

ANEXO VIII 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 
 
 
 

A Empresa .........................., CNPJ nº........................., situada na Rua 
.............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato 
representado por seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado civil), 
portador da Carteira de Identidade Civil RS nº................................, CPF nº....................., 
declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
 
 

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

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IX 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 
 
 
 
 

A Empresa .........................., CNPJ nº........................., situada na Rua 
.............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato 
representado por seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado civil), 
portador da Carteira de Identidade Civil RS nº................................, CPF nº....................., 
declara que possui disponibilidade de todos equipamentos necessários para executar as 
especialidades requeridas nesse Processo Licitatório – Tomada de Preço 03/2022.  

 
 
 

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

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO XI 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE ACEITA INTEGRALMENTE OS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 
 

A Empresa .........................., CNPJ nº........................., situada na Rua 
.............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato 
representado por seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado civil), 
portador da Carteira de Identidade Civil RS nº................................, CPF nº....................., 
declara que aceito integralmente os termos do edital nesse Processo Licitatório – Tomada de 
Preço 03/2022.  

 
 
 

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

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ANEXO XII 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE SE SUBMETERÁ A FISCALIZAÇÃO QUE FOR 
ESTABELECIDA PELO MUNICÍPIO; 

 
 
 
 
 

A Empresa .........................., CNPJ nº........................., situada na Rua 
.............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato 
representado por seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado civil), 
portador da Carteira de Identidade Civil RS nº................................, CPF nº....................., 
declara que se Submeterá a fiscalização que for estabelecida nesse Processo Licitatório – 
Tomada de Preço 03/2022.  

 
 
 

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

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIII 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  QUE SE RESPONSABILIZA PELA BOA QUALIDADE DE 
TRABALHO, BEM COMO PELAS EVENTUAIS CORREÇÕES QUE DEVEM SER 
EFETUADAS, ORIUNDAS DE VÍCIOS OU DEFEITOS, MESMO QUE ACARRETEM A 
RECONFECÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS SERVIÇOS, AS SUAS PRÓPRIAS 
EXPENSAS, CONFORME NORMAS TÉCNICAS E LEIS VIGENTES. 
 

 
 
 
 

A Empresa .........................., CNPJ nº........................., situada na Rua 
.............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato 
representado por seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado 
civil), portador da Carteira de Identidade Civil RS nº................................, CPF 
nº....................., declara  que se responsabiliza pela boa qualidade de trabalho, bem como 
pelas eventuais correções que devem ser efetuadas, oriundas de vícios ou defeitos, 
mesmo que acarretem a reconfecção total ou parcial dos serviços, as suas próprias 
expensas, conforme Normas Técnicas e Leis Vigentes, nesse Processo Licitatório – 
Tomada de Preço 03/2022.  

 
 
 

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

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vitória das Missões (RS), 31 de maio  de 2022. 
 
Exmo. Sr. 
Cornélio Luís Grimm, 
Prefeito Municipal; 
Vitória das Missões - RS. 
 
 
Assunto: Autorização para abertura de Processo Licitatório – Modalidade Tomada de 
Preço 03/2022 – Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento 
de material e mão de obra, objetivando a construção de Espaço de Quadra Esportiva Coberta, 
conforme Convênio SEL nº 273/2022 - FPE nº 2022/0407, Edital SEL nº10/2021 - PROGRAMA 
RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, do Município de Vitória das Missões – RS. 
 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
 
Pelo presente peço-lhe autorização para abrir Processo de Licitação, Modalidade 

Tomada de Preço n° 03/2022 - Contratação de empresa em regime de empreitada global, 
com fornecimento de material e mão de obra, objetivando a construção de Espaço de 
Quadra Esportiva Coberta, conforme Convênio SEL nº 273/2022 - FPE nº 2022/0407, 
Edital SEL nº10/2021 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, do 
Município de Vitória das Missões – RS. Atenciosamente, 

 
 
 
 

Aline Bedim, 
Chefe do Departamento de Compras. 

 
 
 
 

                Autorizo a abrir o processo acima mencionado. 
 
 

Em 31/05/2022 
 
 
 

CORNÉLIO LUÍS GRIMM, 
Prefeito Municipal, 

 


