
 

 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSÕES - RS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 02/2021 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA 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 07h45min, do dia 

31 de dezembro de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Sete Povos, nº 2033, se 

reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 367/2021, com a 

finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para a Concorrência Nº 

02/2021.  

 

1. OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de Material e Serviços (mão-de-obra), através de empreitada global, para 

Obra de Pavimentação de acesso ao Parque Turístico Alvorada com concreto betuminoso 

usinado a quente - CBQU, compreendendo a execução dos serviços de 38.562,75 m², em 

conformidade com as especificações constantes no Memorial Descritivo, Orçamento e 

Cronograma Físico – Financeiro, referente ao Contrato de Repasse OGU nº 909458/2020 – 

Operação 1074840-69 – Ministério do Turismo/CAIXA, no Município de Vitória das 

Missões/RS. 

 

1.2 O valor de referência desta Concorrência Pública, conforme extraído dos autos deste 

Processo de Licitação na modalidade de Concorrência n.º 02/2021 é de R$ 

7.215.513,35 (sete milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e treze reais e trinta e cinco 

centavos), sendo os valores divididos por etapas segundo o Cronograma de Desembolso 

Físico-Financeiro. 



 

 

1.2.1. A empresa licitante deverá tomar o cuidado de atender às normas técnicas 

relativas aos quesitos descritos nos Memoriais anexos a este Processo. 

1.2.2. Será condicionada a empresa vencedora, a observação do Termo de 

Compromisso do Empreendedor – TCE, em atendimento ao Termo de Referência 

Específico nº 40/IPHAN-RS (2597650), que detalha as providências a serem adotadas 

na hipótese de ocorrência de achados de bens arqueológicos na área do referido 

empreendimento, conforme segue em anexo.  

1.3. Os recursos destinados a esta contratação são provenientes do Ministério do 

Turismo – Contrato de Repasse nº 1074840/2020 e Convênio n° 

909458/2020/MTurismo/CAIXA, cujo pagamento dar-se-á pelo SIAFI através de OBTV, 

firmado entre o MTurismo através da CAIXA e o Município de Vitória das Missões/RS. 

 

2 – DAS VISTORIA TÉCNICA 

 

2.1 As proponentes, poderão, visitar e examinar o local da obra, e obter para si, às suas 

expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações que possam 

ser necessárias para a preparação de suas propostas, não podendo as proponentes, em 

hipótese alguma, propor modificações nos prazos ou condições estipuladas, alegar qualquer 

prejuízo ou reivindicar qualquer beneficio, sob a influência de dados e/ou informações sobre 

os sítios da obra. 

2.2 A visita à obra deverá ser realizada junto com representante do Município, por um 

engenheiro civil e ou profissional competente, responsável técnico da proponente, 

devidamente identificado, com documento profissional do CREA/CAU e comprovação de 

seu vínculo com a empresa a qual representa, até a data de 24/12/2021, devendo, a visita, 

ser previamente programada junto ao Setor de Engenharia. Ao término da visita, será 

fornecido atestado que comprove sua realização, o qual deverá ser anexado aos 

documentos de “Habilitação” (Envelope nº 01 - Habilitação), caso a visita não ocorra a 

proponente deverá declarar conhecimento do local a ser executada a obra. 

 

 

 

 



 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderá participar da presente licitação, toda e qualquer empresa do ramo pertinente ao 

objeto licitado e que satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital e seu(s) 

anexo(s). 

3.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no 

parágrafo 3º do Art. 41, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

3.3 - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação: 

a) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

c) Empresas associadas em Consórcio; 

d) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios, figure quem seja 

funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Prefeitura Municipal de 

Vitória das Missões/RS; 

e) Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS; 

f) Empresas que estiverem sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou tenha sido 

suspensa de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da 

administração pública. 

 

4 – DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por:  

4.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 

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



 

 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício, sendo que em tais documentos devem 

constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura;  

4.1.2 Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado 

de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa 

individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no 

caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição 

de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

4.2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante.  

4.3 O documento de credenciamento poderá ser apresentado à CPL no início dos trabalhos, 

isto é, antes da abertura dos envelopes da “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, 

na Habilitação prévia ou quando esta o exigir.  

4.4 A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome. 

 

5 - CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL E IMPUGNAÇÕES 

 

5.1 O Edital se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na sede da 

Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS, na Avenida Sete Povos, nº 2033, Centro, e 

poderá ser visualizado no endereço eletrônico www.pmvm.rs.gov.br ou poderá ser 

solicitando o seu envio por e-mail para compras@pmvm.rs.gov.br.  

5.2 A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos 

deste Edital, poderá consultar a Comissão de Licitação, através do telefone (55) 3614-4112, 

ou do e-mail: compras@pmvm.rs.gov.br, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura dos envelopes de habilitação. 

5.3 A resposta da Comissão Permanente de Licitação ao pedido de esclarecimento 

formulado será divulgada mediante envio de e-mail a todas às participantes conhecidas até 



 

 

o momento do envio ou no Portal de Licitações no sítio eletrônico www.pmvm.rs.gov.br, até 

2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

5.4 Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital de Licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.  

5.5 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

5.6 A impugnação deverá ser encaminhada para o e-mail compras@pmvm.rs.gov.br no 

horário das 07:00 às 13:00 hs.  

5.7 As respostas referentes às impugnações, quando estas não forem acolhidas, serão 

disponibilizadas diretamente no site, no link correspondente a este edital e poderão ser 

acessados por todos os licitantes interessados.  

5.8 As respostas às impugnações, quando acolhidas, serão divulgadas nos veículos de 

comunicação em que foi publicado o aviso desta licitação. 

 

06 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

6.1 A documentação para Habilitação prévia deverá ser protocolado junto à Prefeitura até o 

dia 24/12/2021 às 11 horas, compondo-se do seguinte: 

6.1.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores; ou 

c. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício; ou ainda 

d. 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 exigir; 

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


 

 

e. Cópia do documento de identidade do(s) titular(es). 

6.1.2. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a. Registro no CREA e/ou CAU da empresa licitante com prazo de validade em vigor; 

b. Registro no CREA e/ou CAU do Profissional Habilitado como responsável técnico pela 

empresa com prazo de validade em vigor; 

c. Atestado de capacidade técnica fornecido por órgão público ou privado 

comprovando que o responsável técnico da proponente e a proponente tenham 

executado, pelo menos, um serviço compatível ou superior ao do objeto desta licitação. 

d. Apresentar Atestado de Vistoria Técnica ou a Declaração de conhecimento do 

local a ser executada a obra, assinado pelo responsável Técnico do Município de Vitória 

das Missões/RS. 

d.1. As empresas poderão agendar horário da Vistoria Técnica pelo fone 55 3614-4112, 

a qual deverá ocorrer através do seu responsável legal ou preposto até o dia 24/12/2021 

às 11 horas. 

 

6.2 A Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

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

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União - www.portaldatransparencia.gov.br/ceis ; 

6.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep; 

6.2.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU na endereço https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/ 

 

6.3 - Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNEP, na fase de 

credenciamento, trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação, nos 

termos do Acórdão n° 1.793/2011 (Plenário- TCU). 

6.4 - A consulta aos cadastros será realizada em NOME DA EMPRESA LICITANTE e 

também de SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, nos termos do Art. 12 da Lei 8.429/92, que prevê 

dentre sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o poder público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


 

 

6.5 - Constatada a existência de sanção, o qual impeça a participação a Comissão reputará 

o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

6.6. Documentação de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente 

registrados na junta comercial ou órgão competente já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

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

encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

b) Demonstrativo da capacidade econômica - financeira através dos índices discriminados 

nas fórmulas a seguir: 

 

                                                   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. 

OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índices” forem inferiores a 1,0 (um). 

c) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou de execução patrimonial expedida 

pelo Cartório Distribuidor da sede da proponente 

 

6.7. Documentação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

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

b. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão emitida 

relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) e Certidão expedida pela Delegacia da Receita Federal, com prazo de validade 

em vigor. 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, emitido através de Certidão pela 

Secretaria da Fazenda do Estado, com prazo de validade em vigor e na forma da Lei. 

d. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal emitida pelo Órgão competente da 

localidade de domicílio ou sede da empresa Proponente, com prazo em vigor. 

e. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela CAIXA Econômica Federal. 

f. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do 

título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, com prazo de validade em vigor e na 

forma da Lei. 

6.8. Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais (anexo VII) 

 

6.8.1. Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos 

que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo: até 30 (trinta) dias, os 

documentos municipais; e, até 90 (noventa) dias, os documentos estaduais e federais, 

contados da data de sua emissão. 

6.8.2. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. 

6.9. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá 

pertencer à empresa que efetivamente executará o objeto desta licitação, ou seja, o número 

de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em 



 

 

todos os documentos, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de 

contribuições (INSS e FGTS) e/ou balanço é centralizado. 

 

6.9.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.9.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão de Licitação, ou 

ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

6.9.3. A documentação referente à habilitação poderá ser substituída por Registro 

Cadastral emitido somente pelo Município de Vitória das Missões/RS. 

6.9.4. Não há necessidade de apresentação de Documentos em duplicidade em qualquer 

fase do certame. 

 

 

7 – DOS DOCUMENTOS PARA ABERTURA 

 

a) DA DOCUMENTAÇÃO: 

Envelope contendo os Documentos de Habilitação: Deverá ser apresentada em envelope 

lacrado contendo o CRC, com a seguinte subscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VITORIA DAS MISSÕES - RS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 02/2021 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

ABERTURA: 24 de dezembro de 2021 às 07h45m  

 

b) DA PROPOSTA: 

A proposta deverá ser apresentada em envelope separado e lacrado, contendo os 

documentos relativos à Proposta de Preços com a seguinte subscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES - RS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 02/2021 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

ABERTURA: 24 de dezembro de 2021 às 07h45m  



 

 

7.2 - A proposta deverá ser elaborada em uma via, datilografada ou impressa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá ser datada, carimbada e assinada por 

representante legal em todas as vias e anexos. 

7.3 - A proposta deverá ser elaborada com as seguintes discriminações, sob pena de 

desclassificação, com fundamento no inciso I do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, atualizada: 

a) A proponente deverá apresentar orçamento detalhado da obra, indicando as quantidades 

de serviços e materiais a executar, de acordo com as Planilhas de Orçamento 

Individualizadas por trechos, constantes em anexo deste edital, para todos os fins e efeitos, 

com seus respectivos preços unitários e totais propostos. 

7.4 – Na composição dos preços unitários deve estar incluída a taxa de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI), e sua composição deverá ser discriminada conforme modelo 

constante em anexo. 

7.5 – Cronogramas físico e financeiro, conforme cronograma integrante deste Edital. 

7.6 - A proposta deverá ser apresentada em moeda corrente nacional (R$ - Real). 

7.7 – As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um 

período mínimo de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas. 

 

08 - DO JULGAMENTO 

 

8.1 - O julgamento será efetuado da seguinte maneira, a saber: 

8.1.1 – Da Habilitação prévia: 

8.1.1.1 - O julgamento das habilitações/inabilitações será realizado na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS, no horário das 08 horas, do dia 29 de 

dezembro de 2021. 

8.1.1.2 - A Comissão abrirá os envelopes, e os documentos neles contidos, serão rubricados 

por todos os membros da Comissão de Licitações, facultando-se aos interessados o exame 

dos mesmos. A Comissão de Licitações analisará a documentação definindo as habilitações 

e inabilitações, para emissão dos CRCs.  

8.1.1.3 Após analisados e conferidos os documentos de habilitação e, não havendo óbice 

quanto a participação da empresa no certame, o Município de Vitória das Missões, emitirá o 



 

 

Certificado de Registro Cadastral (CRC) em substituição à documentação de habilitação 

apresentada. 

 

8.1.2 – Da Habilitação na abertura: 

8.1.2.1 - O julgamento da habilitação será realizado na Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Vitória das Missões/RS, no horário das 07h45m, do dia 31 de dezembro de 

2021, na presença dos representantes credenciados a fim de confirmar os atos realizados 

no item anterior (8.1.1.1). 

 

8.1.3 – Da Proposta: 

8.1.3.1 – Somente serão abertos os envelopes das propostas dos proponentes habilitados, 

após o decurso do prazo recursal, desistência expressa ou após o julgamento dos recursos 

interpostos. A Comissão abrirá os envelopes de proposta dos proponentes habilitados, 

procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios 

estabelecidos no Edital, os respectivos documentos serão rubricados por todos os membros 

da Comissão e pelos representantes dos proponentes participantes.  

8.1.3.2 Será vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com o Edital e cotar o 

menor preço em regime de empreitada global.  

8.1.3.3 Para efeito de julgamento das propostas, não serão consideradas vantagens não 

previstas nesta Licitação, nem ofertas de redução sobre propostas concorrentes. 

8.1.3.4 Para efeito de julgamento da proposta será considerado o menor preço global, em 

regime de empreitada global, sendo desclassificadas as propostas com valores acima 

dos preços máximos fixados.  

 

8.2 - Critérios de julgamento: 

8.2.1 – Desclassificação 

Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital e que forem superiores aos 

valores orçados pela administração que constam no item 1 deste edital. 



 

 

b) Forem manifestamente inexequíveis, de acordo com o estabelecido no § 1º do artigo 48 

da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada. 

c) Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das 

propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração ou do 

valor orçado pela administração 

 

8.2.2 – Classificação 

As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, levando-se em conta 

exclusivamente o menor preço em regime de empreitada global. 

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. 

b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto no § 2° 

do Art. 3° da Lei 8.666, a classificação se fará por sorteio a ser realizado em ato público, 

com a presença dos proponentes. 

 

9– DO REAJUSTE 

 

9.1 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que 

justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 consolidada. 

 

10 -  DA VERBA 

 

As despesas decorrentes da presente licitação, serão cobertos pelas seguintes dotações 

orçamentárias:  

4.4.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

05 05.02 Obras e instalações 449051000000 4063 



 

 

05 05.02 Obras e instalações 449051000000 4084 

 

11 – DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. Será firmado Contrato com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei nº 

8.666/93. 

11.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 10 (dez) dias úteis após a convocação, 

podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que seja feita de forma 

motivada, durante o transcurso do prazo anterior. 

11.3. Na hipótese da licitante adjudicatária não assinar o Contrato no prazo mencionado no 

item anterior, o Município de Vitória das Missões/RS convocará as licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo. 

11.4. O Contrato a ser firmado vigerá a partir da sua assinatura por até 12 (doze) meses 

após a sua execução total. 

11.5. O prazo e as responsabilidades, bem como, as demais condições constam do 

instrumento contratual e a ser celebrado com a Proponente vencedora, conforme Minuta do 

Contrato no “ANEXO I”. 

 

12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 

12.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 

pela Tesouraria do Município, através de domicílio bancário em nome da empresa 

vencedora cadastrado no Portal dos Convênios – Plataforma +Brasil, para posterior envio, 

pelo SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta-corrente do beneficiário 

final da despesa, após a apresentação do respectivo documento fiscal idôneo, devidamente 

atestado e liberado pelo responsável técnico do Município e pelo setor competente da 

CAIXA, de acordo com o desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro de 

execução da obra e, com a observância do estipulado pelo artigo 5º, o art. 40, inciso XIV, 

alínea “b”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 



 

 

12.2. Não será efetuado qualquer pagamento à Empresa Contratada enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

12.3. Em hipótese alguma será concedido o reajustamento dos preços propostos; e o valor 

constante da nota fiscal/fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer 

atualização monetária até o efetivo pagamento. 

12.4. A Administração, efetuará retenção, na fonte, caso houver, dos tributos e contribuições 

sobre todos os pagamentos à licitante vencedora. 

12.5. No momento do pagamento das parcelas da obra, a empresa deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

- O Livro de Registro de funcionários ou a G-FIP que comprove a atuação na obra. 

- As guias GPS quitadas junto ao INSS dos funcionários utilizados na obra. 

 

13. DA CAUÇÃO E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

13.1. A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à 

Administração quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as 

obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato a ela adjudicado. 

13.2. A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do 

contrato, a importância correspondente de 3% (três por cento) do valor global do contrato, 

devendo esta, a ser depositada,em conta corrente própria, a qual será informada em 

momento oportuno à vencedora, devendo o comprovante ser protocolado no Protocolo 

Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato. 

13.3. Quando a garantia for prestada conforme nas alíneas acima, deverá se dar entrada da 

mesma no Protocolo da Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS. O prazo de entrada 

da garantia será o mesmo estabelecido no preâmbulo do presente edital. 

13.4. Cópia autenticada da Guia de Recolhimento é o documento hábil para comprovar a 

prestação de garantia em dinheiro ou seguro-garantia, ficando a primeira via (original), da 

referida Guia de Recolhimento em poder da empresa e destinada, quando for o caso, a 

integrar o pedido de restituição da garantia prestada. 



 

 

13.5. A devolução da garantia de proposta será feita após a realização da obra, com a 

empresa vencedora, mediante requerimento protocolado no MUNICÍPIO, acompanhado da 

primeira via (original) da referida Guia de Recolhimento. 

13.6. A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor 

de sua proposta esteja enquadrado no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 

com a nova redação da Lei 9.648, de 27/05/98. 

13.7. A proponente, à qual for adjudicado o objeto da presente licitação, será notificada a 

comparecer para a assinatura do contrato, devendo para isso apresentar a guia, a título de 

Garantia Contratual, do recolhimento da importância de 3% (três por cento) do valor do 

contrato sob pena da rescisão contratual. 

13.8. A Garantia Contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro, ou título da dívida pública; 

b) em seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

13.09. Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos trabalhos, não será devolvida 

a Garantia Contratual e seus reforços, a não ser que a rescisão e/ou a paralisação decorra 

de acordo com o Município de Vitória das Missões/RS. 

13.10. A Garantia Contratual e os respectivos reforços somente serão levantados 60 

(sessenta) dias após o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. No caso de rescisão 

do contrato por inadimplência da contratada não serão devolvidos a Garantia de Execução 

e os respectivos reforços, que serão apropriados pelo Município de Vitória das Missões /RS. 

 

14 – DAS PENALIDADES 

 

 

14.1. Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 

por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado 

no fornecimento do objeto deste certame, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

empenhado.  

14.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 

qualquer das condições avençadas, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades 

nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93:  



 

 

I – advertência por escrito;  

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,  

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

14.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que formuladas por escrito e no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

Administração no sentido da aplicação da pena.  

14.4. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o Contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do 

atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 

e contratar com a Administração Pública e, se for o caso, poderá ser descredenciado do 

Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e das demais cominações legais. 

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

 

15 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A Empresa contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade 

exclusiva por danos causados ao Município ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, 

em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou 

dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 

 

16 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PREPOSTO 

 

A responsabilidade técnica do Município de Vitória das Missões ficará ao encargo do 

Engenheiro Civil, Sr. Maurício Gomes de Oliveira – CREA/RS 183314, nomeado para 



 

 

acompanhamento e fiscalização da presente obra; já, a empresa nomeia o Sr(a) 

..............…………………………................. como representante/preposto. 

 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

17.1 DO MUNICÍPIO:  

a) Permitir o livre acesso dos empregados da contratada ao local do serviço;  

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto 

ou Responsável Técnico da contratada;  

c) Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, por intermédio do Fiscal designado pelo 

Município de Vitória das Missões. 

d) Autorizar quaisquer outros serviços pertinentes ao serviço principal, decorrentes de 

imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente 

submetido à manifestação técnica e análise jurídica pela Procuradoria Geral do Município. 

e) Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

orientações passadas formalmente pelo(s) Fiscal(is) da obra, ou com as especificações 

constantes do edital e de seus anexos.  

f) Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes 

do edital e seus anexos;  

g) Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio do Fiscal do 

Município, especialmente designado(s) para esse fim.  

 

17.2 DA EMPRESA CONTRATADA: 

 

a) Assinar o contrato no prazo estipulado.  

b) Executar os serviços de acordo com o disposto no Projeto Básico e no contrato derivado 

desta licitação.  



 

 

c) Informar ao Município, formalmente, por intermédio do(s) Fiscal(is) do contrato, a 

ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade da 

execução contratual.  

d) Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução do serviço, tais como:  

d.1) Pagamento de salários;  

d.2) Contratar e pagar seguros de acidentes; 

d.3) Quitar taxas, impostos e contribuições referentes ao objeto contratado;  

d.4) Pagamento de indenizações sejam elas de qualquer natureza; 

e) Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício com o Ente;  

f) Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares do Município; 

g) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento de responsável 

designado; 

h) Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade do Município, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a execução do serviço;  

i) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

por seus empregados quando da execução do serviço ou no recinto do Município;  

j) No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 

comunicação escrita ao Município, através do(s) Fiscal(is) da obra, de forma a evitar 

empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.  

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços efetuados referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;  



 

 

l) Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente edital, conforme o 

disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93 e neste edital;  

m) Comunicar ao Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos que julgar necessário;  

n) Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 

assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

o) Submeter à aprovação do Município, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da 

respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o 

originalmente indicado;  

p) Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 

Concorrência. 

q) Cumprir com todas as demais obrigações constantes do projeto básico, relativas a cada 

serviço executado; 

r) Manter no canteiro de obras, o livro de ocorrências “Diário de Obra”, com preenchimento 

atualizado e assinado pelo Engenheiro responsável pela obra; 

s) O responsável técnico pelos serviços a serem executados deverá ter vínculo formal com 

a empresa contratada e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório; 

t) A contratada deverá indicar preposto, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la sempre que for necessário; 

 

18 - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.  

 

18.1 À Empresa contratada caberá, ainda:  

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

Município; 



 

 

b) Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido em dependência do Município;  

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 

ao serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação decorrente desta Concorrência; 

e) A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, está diretamente vinculada ao pagamento das parcelas da obra, devendo, para 

tanto, apresentar a GFIP (INSS), do mês anterior de seu quadro para liberação dos valores. 

 

19 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

19.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.  

19.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

19.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.  

19.4 Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo instalado no endereço 

Avenida Sete Povos, n. 2033 – Centro – Município de Vitória das Missões, CEP: 98850-000. 

19.5 O recurso será dirigido à CPL por intermédio da Presidente da Comissão de Licitação, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade; 

19.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

 



 

 

20 - DA RESCISÃO 

 

20.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

20.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

20.3 A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e formal da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei de Licitações, notificando-se a contratada com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; e: 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

21 -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1. O Município de Vitória das Missões/RS, poderá revogar a presente Concorrência 

Pública por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 

observado o disposto na Lei nº 8.666/93. 

 

21.2. Nas hipóteses tratadas no subitem anterior serão assegurados aos interessados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

21.3. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

21.4. A Comissão resolverá os casos omissos com base na Lei nº 8666/1993 e suas 

alterações e na legislação vigente, sujeitando-se todos os licitantes aos termos e condições 

do presente edital, devendo cumpri-lo fielmente em seus detalhes e especificações. 



 

 

 

21.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos á licitação os participantes retardatários. 

 

21.6. As informações inerentes a este Processo poderão ser obtidas, pelos interessados, na 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DAS MISSÕES, localizada na Avenida Sete Povos, 

nº 20331, em Vitória das Missões – RS – CEP 98850-000 – Centro – pelo telefone 55 3614-

4112, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 07h às 13h. 

 

21.7. A documentação necessária à participação das empresas, bem como, as Planilhas, 

Cronograma, Memoriais e demais anexos, poderão ser acessados através da página na 

internet www.pmvm.rs.gov.br. 

 

21.8. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

 

21.9. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

21.10. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão de Licitação. 

21.11. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o Município de Vitória das Missões não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação em contrário manifestada pela Administração Municipal. 

21.14. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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


 

 

21.15. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

21.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública da Concorrência. 

21.17. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação 

e propostas, exigidos no edital e não apresentadas na reunião de recebimento, exceto as 

incluídas no disposto da Lei Complementar 123. 

21.18. As exigências para o fim de habilitação devem ser compatíveis com o                                             

objeto da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário. 

21.19. A apresentação da proposta e a participação neste Processo, implicará pleno 

conhecimento e aceitação integral e irretratável, por parte do licitante, das normas e 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e a observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

21.20. A contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de 

qualificação exigidas na licitação. 

21.21. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente edital. 

21.22. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal, não sendo consideradas oficiais. 

21.23. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 

de quaisquer documentos relativos a esta licitação; 

21.24. As quantidades fixadas nas “Planilhas” em anexo, embora criteriosamente 

levantadas, são meramente informativas e destinam-se a permitir a uniformização das 

propostas. A licitante contratada receberá, pelas obras que vier a executar, o valor 

resultante das quantidades efetivamente realizadas, medidas com base nos preços 

unitários por ela propostos. 

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



 

 

21.26. Fica eleito o foro da Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, para 

dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

  

     

 

      

Vitória das Missões, 30/11/2021. 

 

 

 

___________________________________ 

Cornélio Luís Grimm 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado pelo procurador/assessor jurídico. 

 

 Em ___/___/_____ 

 

 

________________________ 

Procurador/assessor Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo I 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS (MÃO-DE-

OBRA), ATRAVÉS DE EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE 

ACESSO AO PARQUE TURÍSTICO ALVORADA COM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE - CBQU, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

38.562,75 M², EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 

MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO, 

REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 909458/2020 – OPERAÇÃO 

1074840-69 – MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS 

MISSÕES/RS. 

 

Contrato nº XX/2021. 

 

 

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 Concorrência n° 2/2021, 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 

Concorrência nº 2/2021 e seus anexos, bem como de acordo com a proposta apresentada, 

a executar em regime de empreitada global, o fornecimento de Material e Serviços (mão-de-

obra), para Obra de Pavimentação de acesso ao Parque Turístico Alvorada com concreto 

betuminoso usinado a quente - CBQU, compreendendo a execução dos serviços de 

38.562,75 m², em conformidade com as especificações constantes no Memorial Descritivo, 

Orçamento e Cronograma Físico – Financeiro, referente ao Contrato de Repasse OGU nº 

909458/2020 – Operação 1074840-69 – Ministério do Turismo/CAIXA, no Município de 

Vitória das Missões/RS, nos termos do memorial descritivo, da planilha de orçamento global 

e do Edital de Concorrência nº 2/2021. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do 

Processo de Licitação nº 02/2021 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada. 

DO FORNECIMENTO: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A EMPRESA obriga-se a entregar o objeto deste Contrato no local 

indicado no Projeto, no Memorial Descritivo e nas planilhas anexas ao Edital no prazo 

estipulado no Cronograma elaborado para esse fim, após a assinatura do mesmo, em 

perfeitas condições de uso e funcionamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A EMPRESA obriga-se a receber nota de empenho e efetuar o 

fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Edital, e nas condições por ela propostas e 

aceitas pelo Município de Vitória das Missões/RS 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo e local de entrega do objeto contratado, será o descrito 

no Projeto, no Memorial e Anexos conforme consta no Edital. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da entrega da Construção, objeto deste Edital, este 

será verificado pelo responsável técnico do MUNICÍPIO quanto as suas características, de 

acordo com as especificadas no Edital. Sendo confirmadas essas características o objeto 

será aceito e liberado para pagamento. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, materiais 

de qualidade inferior que venham a diminuir o uso e a utilidade da Obra, bem como outros 

fatos e fatores que possam alterar a finalidade, utilidade e a qualidade da mesma, no todo 

ou em partes. 

 

 

 



 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Caberá à CONTRATADA: 

 

I- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter 

em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 

II- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados; 

III- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas no 

todo ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorporações 

resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades 

aplicáveis ou cabíveis; 

IV- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em 

qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

V- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou 

condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de 

acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

VI- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo 

rigorosamente as normas técnicas vigentes, bem como as instruções, especificações e 

detalhes fornecidos ou ditados pelo Município. 

 

VII- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 

sobre execução de serviços em locais públicos. 

VIII- Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento 

do seu quadro de pessoal, no prazo máximo de quarenta e oito horas; 

IX- Vistoriar o local onde serão prestados os serviços, para efetuar os levantamentos 

necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões 

que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 

serviços;  

X- Responder por danos causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em razão de imprudência, imperícia ou 

negligência, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;  



 

 

XI- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de seus empregados, resultantes da 

execução do contrato ao Município; 

XII- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

XIII- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho; 

XIV- Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas (diário 

de obra) e entregar ao Gestor Municipal; 

XV- Manter e/ou realizar, ao longo da obra, as limpezas e remoções, que deverão ser 

executadas de forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, bem como 

os caminhos necessários ao transporte e arrumação dos materiais de construção, de modo 

que o canteiro se mantenha limpo e organizado, removendo todo o entulho periodicamente, 

se houver; 

XVI- Prestar à obra toda assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços 

todo equipamento, pessoal especializado e materiais necessários à execução perfeita dos 

serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; 

XVII- Ter registro no CREA/CAU, bem como possuir aporte técnico que proporcione reais 

garantias dos serviços executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, 

ferramentas e mão de obra de boa qualidade. Deverá ainda, executar todos os itens de 

acordo com as especificações, para serviços desta natureza, obedecendo às normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT e demais normas técnicas apresentadas 

no Memorial e outros anexos; 

XVIII- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes 

ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e 

registros contábeis. 

XIX- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros. 

XX- Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas 

seus empregados, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto deste 

Contrato; 

XXI- Garantir a execução qualificada dos serviços. O não cumprimento desta garantia 

implica na correção ou repetição gratuita dos serviços, ou aplicação das penalidades 

previstas neste Contrato; 



 

 

XXII- Apresentar após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica 

do CREA/CAU ou equivalente; 

XXIII- Que a empresa responsável pela construção da obra, se notificada sobre falhas na 

estrutura da mesma, em até doze meses (12), após a conclusão da obra, compromete-se 

em retornar para realizar os reparos necessários, sem qualquer ônus ao Município. 

XXIV- Fornecer todos os equipamentos de segurança aos seus funcionários (EPIs e outros), 

durante as atividades laborais de execução da obra. 

 

XXV - A empresa obriga-se a cadastrar-se na Plataforma +Brasil, caso ainda não seja, 

devendo seguir o Tutorial - 04 Passo a passo cadastro Empresas, disponibilizado pelo Setor 

de Convênios e Projetos da Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS. 

 

XXVI – A empresa também obriga-se a realizar o Registro da execução das OBRAS 

diretamente na Plataforma +Brasil, conforme Tutorial - 06 Passo a passo Acompanhamento 

de obra – Empresas, disponibilizado pelo Setor de Convênios e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Vitória das Missões/RS. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Caberá ao CONTRATANTE: 

 

I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo 

intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor 

competente do MUNICÍPIO; 

III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o 

encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela 

Tesouraria; 

IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências 

cabíveis para a realização deste contrato; 

V- Receber, conferir e efetuar os pagamentos dos serviços prestados em conformidade com 

os critérios definidos no Cronograma de Desembolso; 

VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, 

proporcionar condições para a boa consecução do mesmo; 

https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/media/files/04_passo_a_passo_cadastro_empresas_nqvCVJh.pdf
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/media/files/06_passo_a_passo_acompanhamento_de_obra_empresas_ZD0hIrB.pdf
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/media/files/06_passo_a_passo_acompanhamento_de_obra_empresas_ZD0hIrB.pdf


 

 

VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento deste Contrato; 

IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o 

que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos e irregularidades observadas, 

possíveis correções ou reformas de itens em desacordo, garantia da obra, qualidade, 

comprovação das especificações condizentes com o Edital e Memorial Descritivo, bem 

como, de todas as informações que julgar necessárias; 

 

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 do Secretário Municipal de Obras, pelo Srº Evio Buenevides Maciel, conforme 

prescrito no item 16 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 CIVIL1. 

 

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 

PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS DA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

 

1 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. 



 

 

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 a liberação dos 

recurso, os recursos destinados a esta contratação são provenientes do Ministério do 

Turismo – Contrato de Repasse nº 1074840/2020 e Convênio n° 

909458/2020/MTurismo/CAIXA, cujo pagamento dar-se-á pelo SIAFI através de OBTV, 

firmado entre o MTurismo através da CAIXA e o Município de Vitória das Missões/RS. 

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 e para recebimento da última parcela deverá trazer também a CND 

(Certidão Negativa de Débito) 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. 

 

DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 

 

CLÁUSULA NONA - A EMPRESA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite de 25% permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, 

sobre o valor inicial contratado. 

 

DO PRAZO: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 12 (doze) meses, 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, esta 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 PRIMEIRA – 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. 

 

DO REAJUSTE: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto 

na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada. 

 

DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 QUARTA – As penalidades aplicáveis ao proponente vencedor serão 

regidas pelo disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, com destaque para o seguinte: 

 

a) Aplicação de advertência 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 QUINTA - 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 específica 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 SEXTA - As despesas decorrentes desta contratação 

serão através da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

05 05.02 Obras e instalações 449051000000 4063 

  05 05.02 Obras e instalações 449051000000 4084 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65, e se for o caso, poderá ocorrer 

o previsto no § 2º, inciso II, do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A EMPRESA deverá observar e cumprir com as obrigações 

constantes deste Edital, do Termo de Referência e dos anexos que compõe o Edital para o 

cumprimento fiel do objeto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- O MUNICÍPIO propiciará as condições acordadas para que a 

Contratada cumpra seu objetivo. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A fiscalização ou não por parte do MUNICÍPIO não desobriga a 

EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste 

instrumento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, 

referente a irregularidades ou falhas, não exime a EMPRESA das responsabilidades 

determinadas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Os casos omissos assim como as dúvidas serão 

resolvidas com base na Lei 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente 

instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 



 

 

DO FORO: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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 2021. 

 

 

 

______________________ 

Cornélio Luís Grimm, 

PREFEITO MUNICIPAL; 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________ 

(EMPRESA VENCEDORA) 

CONTRATADA 

 

_______________________ 

Procurador/Assessor Jurídico  

 

 

 

TESTEMUNHAS; 

 

Nome:_________________________    Nome:_____________________ 

 

CPF:   _________________________     CPF:   ____________________  



 

 

ANEXO II 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

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 

especializada para fornecimento de Material e Serviços (mão-de-obra), através de 

empreitada global, para Obra de Pavimentação de acesso ao Parque Turístico Alvorada 

com concreto betuminoso usinado a quente - CBQU, compreendendo a execução dos 

serviços de 38.562,75 m², em conformidade com as especificações constantes no Memorial 

Descritivo, orçamento e Cronograma Físico – Financeiro, referente ao Contrato de Repasse 

OGU nº 909458/2020 – Operação 1074840-69 – Ministério do Turismo/CAIXA, no 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 CONCORRÊNCIA Nº 

02/2021. 

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 2021. 

 

Setor de Engenharia do Município  

 

 

 Representante Técnico da empresa 



 

 

ANEXO III 

 

 

 

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 – 

Concorrência 02/2021.  

 

 

 

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

 

 

 

 

_________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

 

 

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 – 

Concorrência 02/2021.  

 

 

 

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

 

 

 

 

_________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

 

 

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 – Concorrência 02/2021.  

 

 

 

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

 

 

 

 

_________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 

 

 



 

 

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPOSTA DE 

PREÇOS 

MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

01/2021 

TIPO 

MENOR PREÇO 

GLOBAL 

Proponente: 

Endereço: 

Cidade: Concorrência nº: 02/2021 

Telefone: Data: 

E-mail: Rubrica: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Preço 

Unit 

Preço 

Total 

01 

Contratação de empresa objetivando a Contratação de 

Empresa especializada para fornecimento de Material e 

Serviços (mão-de-obra), através de empreitada global, 

para Obra de Pavimentação de acesso ao Parque 

Turístico Alvorada com concreto betuminoso usinado a 

quente - CBQU, compreendendo a execução dos 

serviços de 38.562,75 m², em conformidade com as 

especificações constantes no Memorial Descritivo, 

orçamento e Cronograma Físico – Financeiro, referente 

ao Contrato de Repasse OGU nº 909458/2020 – 

Operação 1074840-69 – Ministério do Turismo/CAIXA, no 

Município de Vitória das Missões/RS 

 

  

VALOR GLOBAL  

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e 

com a legislação nele indicada, propomos os valores 

acima com validade da proposta de ____ dias, com 

CNPJ: 



 

 

pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ 

c/c nº ________________ 

 

Cidade/RS ____/____________/_____ 

 

 

________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal 

FLS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais 

 

A empresa ........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., com sede 

estabelecida à Rua ...................., nº .............., Centro, na cidade de ............................../RS – 

CEP: ...............-000, por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado 

civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, 

residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: 

.............., -000, celular 55 ..............,, e-mail: ..............,, DECLARA, para todo os fins de 

direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos no Concorrência 

Pública n.º 02/2021 para a celebração do Contrato e que: 

I.  Que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para este certame 

licitatório; 

II. Que não existe fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar 

com qualquer Órgão da Administração Pública e compromete-se em informar a qualquer 

tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma 

determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

III. não possui, em seu quadro funcional e societário, pessoas membro de Poder ou do 

Ministério Público, servidor público, empregado público, membro comissionado ou dirigente 

da Administração Pública ou de órgão direto ou indireto da Administração Municipal; 

IV. que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 

8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, não 

utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão-

de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 

V. que não encontra-se impedida ou inidônea para licitar ou contratar com nenhum dos 

órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e 

Municipal; 

VI. Assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do item o 

qual ofereci o menor valor durante o Pregão Eletrônico enquanto o contrato do mesmo 

estiver em vigência; 

VII. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, bem como, 

os termos, as cláusulas e condições estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como na 

Ata do mesmo, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê 

esta legislação e seus anexos; 



 

 

VIII. que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de 

Vitória das Missões ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as 

penalidades vigentes. 

IX. Não tolera qualquer prática de corrupção e incentiva todos os funcionários, 

colaboradores, fornecedores a relatarem qualquer tipo de suspeita de atos ilícitos. Sempre 

que é observado um comportamento considerado inadequado ou que viole os princípios da 

ética e moralidade, deverá ser comunicar o fato o mais rápido possível. Os colaboradores 

devem sempre agir de modo transparente e honesto em relação a todos e quaisquer 

processos ou procedimentos que envolvam licitações ou contratações com a administração 

pública. São expressamente proibidas todas as ações que possam ser caracterizadas como 

de vantagem indevida ao agente público. 

 

E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração. 

 

................................../RS, ............... de ............................ de 2021. 

 

 

___________________________ 

Representante Legal 

Cargo                         

CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vitória das Missões (RS), 30 de novembro de 2021. 

 

Exmo. Sr. 

Cornélio Luís Grimm, 

Prefeito Municipal; 

Vitória das Missões - RS. 

Assunto: Autorização para abertura de Processo Licitatório – Modalidade 

Concorrência Nº 02/2021 – Contratação de empresa objetivando a execução de 

Contratação de empresa objetivando a Contratação de Empresa especializada para 

fornecimento de Material e Serviços (mão-de-obra), através de empreitada global, para 

Obra de Pavimentação de acesso ao Parque Turístico Alvorada com concreto betuminoso 

usinado a quente - CBQU, compreendendo a execução dos serviços de 38.562,75 m², em 

conformidade com as especificações constantes no Memorial Descritivo, orçamento e 

Cronograma Físico – Financeiro, referente ao Contrato de Repasse OGU nº 909458/2020 – 

Operação 1074840-69 – Ministério do Turismo/CAIXA, no Município de Vitória das 

Missões/RS. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

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

Concorrência N° 02/2021, Contratação de empresa objetivando a execução de 

Contratação de empresa objetivando a Contratação de Empresa especializada para 

fornecimento de Material e Serviços (mão-de-obra), através de empreitada global, para 

Obra de Pavimentação de acesso ao Parque Turístico Alvorada com concreto betuminoso 

usinado a quente - CBQU, compreendendo a execução dos serviços de 38.562,75 m², em 

conformidade com as especificações constantes no Memorial Descritivo, orçamento e 

Cronograma Físico – Financeiro, referente ao Contrato de Repasse OGU nº 909458/2020 – 

Operação 1074840-69 – Ministério do Turismo/CAIXA, no Município de Vitória das 

Missões/RS. 

 Atenciosamente, 

Aline Bedim, 

Chefe do Departamento de Compras. 

 

                Autorizo a abrir o processo acima mencionado. 

Em 30 de novembro de 2021 

 

CORNÉLIO LUÍS GRIMM, 

Prefeito Municipal, 


