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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 
 

       
 

Tomada de Preços para Contratação de empresa com 
responsabilidade técnica para execução de obra de 
revitalização e modernização da Praça Mose Missio, com 
fornecimento de material e mão de obra. 

 

 

  O município Ronda Alta – RS através de seu prefeito municipal Miguel Angelo 
Gasparetto, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 9 
horas, do dia 15 de Maio de 2015, no Centro Administrativo Municipal, se reunirá a Comissão 
Permanente de Licitações e Compras, designada pela Portaria n° 180/2014, com a finalidade de 
receber propostas para a contratação dos serviços de execução das obras descritas no item 1 do 
presente edital, no regime de empreitada global, com o fornecimento de material e mão de obra.  
 

  Poderão participar as empresa do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas 
no Município de Ronda Alta - RS ou que apresentarem toda a documentação necessária para o 
cadastro até a data e horário especificado no item 2 do presente Edital. 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de Empresa Especializada com responsabilidade técnica para execução de obra de 
revitalização e modernização da Praça Mose Missio no município de Ronda Alta - RS, em regime 
de empreitada global, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, tudo de 
acordo com plantas, memoriais descritivos, cronograma físico/financeiro e planilha 
orçamentária que compõe o projeto técnico anexo ao presente edital e de acordo com o Termo 
de Compromisso nº 792137/2013, Processo nº 2617.1009640-22/2013. 
 

1.1 Observações 
a) Valor total orçado: R$ 253.905,99 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinco reais e 
noventa e nove centavos). 
b) nos preços orçados devem estar inclusos todas as despesas que possam incidir sobre os serviços 
ou produtos, tais como impostos, BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) entre outros. 
c) prazo de execução é de 10 meses conforme cronograma em anexo. 
d) os materiais desta contratação serão fiscalizados pelo departamento de engenharia do município de 
Ronda Alta - RS. 
e) a obra somente terá início após a devida “ordem de início de serviços”, a ser expedida pelo 
departamento de Engenharia, com a devida autorização do prefeito municipal, contando o prazo de 
execução a partir daquela data. 
f) a adjudicação será pelo menor valor global. 
g) a empresa contratada deverá observar as Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança no 
trabalho, em especial a NR-18, bem como deverá fornecer o uso dos Equipamentos de proteção 
individual – EPI. 
h) As empresas participantes deverão realizar visita técnica ao local da obra, sendo que o Atestado de 
visita será emitido pelo Município de Ronda Alta, a ser realizada pelo responsável técnico legalmente 
habilitado da proponente, comprovação que deverá ser apresentada no ato da visita técnica através de 
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 cópia do Registro no CREA do profissional e da Empresa. A visita técnica ao local das obras será 
realizada com todos os proponentes juntos no dia 12 de Maio de 2015 ás 14 hs, horário de 
encontro na Prefeitura Municipal, onde o técnico do Município irá acompanhar todos os representantes 
técnicos das proponentes ao local das obras. 
i) A empresa contratada deverá fornecer, antes do início dos serviços, em prazo máximo de 10 
dias a partir da assinatura do contrato: 
i.1) ART de execução da Obra devidamente quitada; 
i.2) o comprovante da matrícula da Obra junto ao INSS; 
i.3) o comprovante prévio da inscrição da Obra na Delegacia Regional do Trabalho; 
i.4) Diário de Obras; 
i.5) cadastramento do ISSQN; 
i.6) Garantia contratual, na forma estabelecida neste edital. 
j) A empresa contratada deverá designar engenheiro civil ou arquiteto responsável técnico, que 
realizará o GERENCIAMENTO da obra, devendo a empresa apresentar ART de execução em nome do 
profissional e comprovação de vínculo contratual com a contratada. 
 

1.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

Anexo I – Termo de Referência/Modelo de Proposta; 
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
Anexo IV – Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º XXXIII da Constituição Federal; 
Anexo V – Declaração de Aceitabilidade das Condições do Edital; 
Anexo VI – Declaração Renúncia de Recurso (opcional)  
Anexo VII - Memorial Descritivo; 
Anexo VIII - Planilha Orçamentária; 
Anexo IX – Cronograma Físico-Financeiro. 
Anexo X – Projetos 
Anexo XI – Minuta de Contrato 

 
2. DO CADASTRO 
 
Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas (12/05/2015) os documentos elencados nos itens 2.1, 2.2, 
2.3: 
 

2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Cópia do Registro Comercial, no caso de empresa comercial; 
 b) Cópia do 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) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 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. 
 
2.2. REGULARIDADE FISCAL: 
 
 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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  b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
 c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa de Débitos 
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da apresentação de 
CND – Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de 
Negativa;  

d.1) O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 
PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. 
Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão 
que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais 
administrados pela RFB e PGFN; 

 e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao 
 
2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
 a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta 
Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação das seguintes 
fórmulas: 
 
 LIQUIDEZ CORRENTE: 
 
ATIVO CIRCULANTE 

= índice mínimo: 2,0 
PASSIVO CIRCULANTE 
 
LIQUIDEZ GERAL: 
 
ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO 

= índice mínimo: 2,0 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO REALIZADO A LONGO PRAZO 
 
LIQUIDEZ SECA: 
 
ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES 

= índice mínimo: 2,0 
PASSIVO CIRCULANTE 
 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: 
 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIDO A LONGO PRAZO = índice máximo: 0,30 
ATIVO TOTAL 
 

Observação 1: O licitante deverá apresentar relação contendo o cálculo dos índices 
do Balanço Patrimonial, conforme fixado na tabela constante deste instrumento, mediante as 
respectivas fórmulas, elaborado por profissional competente, sob pena de ser inabilitado. 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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  Observação 2: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, 
podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. 

b) Prova de que possui Patrimônio Líquido de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
preço orçado do objeto, integralizado e registrado na Junta Comercial, conforme previsto nos 
parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93; 
 c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da apresentação do documento; 
   
2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

b) Comprovação de que a empresa possui capacitação técnico-operacional, mediante a 
apresentação de 01 (um) ou mais atestados de execução de obras, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, devendo apresentar a 
respectiva certidão – Certidão de Acervo Técnico (CAT).  

b.1) Não serão aceitos atestados e/ou certidões certificados pelo CREA ou CAU através de 
carimbo. 

c) Atestado de visita ao local das obras, emitido pelo município, a ser realizada pelo 
responsável técnico legalmente habilitado da proponente, comprovação que deverá ser apresentada no 
ato da visita técnica através de cópia do Registro no CREA ou CAU da empresa.  

d) Prova de a empresa possuir, em seu quadro funcional permanente, pelo menos, um 
profissional de nível superior registrado no CREA/RS ou CAU/RS, ou visto do mesmo, no caso de 
empresas não sediadas no estado. Em se tratando de sócio da empresa, a comprovação se dará por 
intermédio do contrato social, no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) e no caso de prestador de serviços, a prova se dará através de contrato 
celebrado de acordo com a legislação civil comum. O responsável técnico do proponente deverá ser o 
mesmo em todas as fases deste procedimento licitatório e da execução contratual, caso haja troca, o 
novo profissional deverá atender os termos deste subitem. 
 
2.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
2.5.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 
8.666, de 1993) (modelo anexo IV). 
2.5.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme 
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este 
Edital (modelo anexo V). 
2.6.  Os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.4, poderão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. 
Sendo que os documentos possíveis de serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão 
sujeitos a comprovação de sua veracidade pela Administração. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO E DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 
3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de 
Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e 
identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 
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3.2. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 
Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como 
participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, 
e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este 
certame. 
3.3. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá 
a participação do licitante no presente certame, porém, impedirá o interessado de manifestar-se, de 
qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante. 
3.4. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto 
ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou 
documento equivalente. 
3.5. O instrumento de procuração pública, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os 
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro 
como empresário individual. 
3.6. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
3.7. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar nesta 
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014, e 
no Decreto n° 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, separadamente dos 
Envelopes de nº 01 e de nº 02. 
3.7.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 
declaração. 
3.8 - Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01:  

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado (fornecido pelo Município); 
b) Atestado de Visita Técnica fornecido pelo município; 
c) Toda documentação da qualificação técnica item 2.4; 
d) Toda documentação complementar item 2.5; 

  e) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da 
presente licitação. 
   
3.9 - O envelope nº 02 deverá conter:  

MUNICIPIO DE RONDA ALTA 
Processo Licitatório n° 027/2015 
Tomada de Preços n° 003/2015 
Envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 

MUNICIPIO DE RONDA ALTA 
Processo Licitatório n° 027/2015 
Tomada de Preços n° 003/2015 
Envelope n° 2 – PROPOSTA FINANCEIRA 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 
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 A PROPOSTA FINANCEIRA deverá ser apresentada em uma única via, sem emenda, rasura, 
entrelinhas ou ressalva, em papel timbrado ou com carimbo de identificação da proponente, contendo 
obrigatoriamente ainda, o que se segue: 
a) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 
abertura desta Licitação. 
b) Preço em Reais contendo todas as despesas, inclusive as legais e/ou adicionais, incidentes sobre a 
mão de obra e dos materiais. 
c) Planilhas de Quantidades e Preços Unitários, preenchida em Reais e assinadas pelo representante 
legal da proponente. O valor máximo a ser aceito pelo Município para e execução do objeto Licitado é 
de R$ 253.905,99 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinco reais e noventa e nove 
centavos). 
d) Cronograma físico-financeiro, preenchido em Reais com periodicidade mensal de 10 (dez) meses. 
e) Prazo de execução dos serviços não superior a 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato e emissão da ordem de serviços pelo Município de Ronda Alta - RS 
 
4. DA GARANTIA  
a) No prazo de até 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, a Contratada deverá encaminhar ao setor 
de Compras e Licitações o documento comprobatório da garantia prestada, sob pena de não liberação 
do termo de início dos serviços, dentre as previstas no Art. 56, § 1º da Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, alcançando as hipóteses contidas 
no Art. 65, § 1º da mesma Lei. 
b) Caso a garantia apresentada seja do tipo seguro-garantia ou fiança bancária, vencendo-se esta 
deverá a contratada, no prazo de cinco (05) dias, apresentar outra, sob pena de retenção dos créditos 
por serviços realizados. Caso a garantia for em dinheiro, o depósito deverá ser feito, no prazo da alínea 
“a” deste item, diretamente na Tesouraria do Município de Ronda Alta. 
c) A garantia apresentada será liberada ou restituída após a execução do contrato, e se prestada em 
dinheiro, atualizada monetariamente, na forma do § 4º do Art. 56 da Lei Federal nº 8666/93. 
d) A mesma deverá contemplar período superior em 90 dias ao prazo do contrato. 
e) O valor da garantia do contrato responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas 
multas impostas à CONTRATADA. 
 
5. DO JULGAMENTO 
5.1. Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será realizado pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
5.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus 
incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 
5.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º 
da Lei Federal 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 
licitantes. 
5.4. Será desclassificada a proposta que: 
5.4.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 
5.4.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 
5.4.3. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a 

fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
5.4.4. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha 

Orçamentária (Anexo VIII); 
5.4.5. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham 

a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato;  
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 5.4.5.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração; ou 

b) Valor orçado pela Administração. 
5.4.5.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (horas) para comprovar a viabilidade 

dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei 
n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

5.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.6. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

5.7. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o 
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 
n° 6.204, de 2007: 

5.7.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde 
que a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

5.7.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, 
apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada. 

5.7.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em 
sessão pública, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação do 
licitante. 

5.7.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

5.7.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 
10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá 
apresentar nova oferta, conforme subitens acima.  

5.7.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a 
ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo 
sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP 
participante, permanecerá a classificação inicial. 

5.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços: 

a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País.  

5.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os 
licitantes serão convocados. 

5.8.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, 
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada 
apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas 
sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 
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 5.8.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o 
sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

5.9. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço 
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento diferenciado, 
havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.9.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

5.9.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de 
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da 
fase recursal. 

5.9.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

5.10. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 
adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados 
e lavrada em ata. 
 

6. RECURSOS  
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
7. DOS PRAZOS  
7.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o 
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
7.2 - 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 prazo constante do item 7.1. 
7.3 - 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, inclusive quanto aos preços atualizados pelo 
critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, 
no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
 
8.  DAS PENALIDADES 
A contratada em conformidade com as normas ou disposições da Lei n° 8.666/93 ficará sujeito as 
seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de 1% sobre o valor total atualizado do contrato por dia de atraso no fornecimento do serviço; 
c) multa de 5% e 10% sobre o valor contratado, nos casos de respectivamente, inexecução parcial ou 
total do contrato; 
d) rescisão unilateral, consensual ou judicial do contrato; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Municipalidade 
por prazo de até 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública; 
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 g) demais penalidades previstas e admitidas pela Lei n° 8.666/93, e alterações, não elencadas acima. 
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 O pagamento do preço contratado será efetuado pelo “MUNICÍPIO DE RONDA ALTA”, através de 
transferência bancária - TED na conta corrente do CONTRATADO, no banco e respectiva agência 
mencionada no verso da nota fiscal ou nota fiscal fatura que deverão ser da empresa contratada, 
sendo vedada a indicação de conta corrente de terceiro, e sendo pago nas condições estabelecidas na 
proposta e no contrato, mediante NF e Boletim de Medição. 
9.2 Para efeito do disposto no item “9.1” retro, será considerado a seguinte forma de pagamento: Após 
medição dos serviços executados que tenham medição e vistoria efetuada pelo setor de engenharia, e 
aprovação dos técnicos da GIGOV – Passo Fundo, será emitida Nota Fiscal/Fatura pelo contratado, 
sendo que o pagamento será através de OBTV no portal de Convênios em conta corrente do 
contratado através de TED ou Transferência Bancária. 
9.3 Não serão aceitas cobranças realizadas por títulos colocados em cobrança bancária ou outra 
instituição do gênero. 
9.4 A partir do segundo mês da prestação dos serviços, o pagamento somente será efetuado se a Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, 
já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor, 
respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:  
a) mensalmente:  
- cópia da guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — 
INSS, referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do  CONTRATANTE e o número, data 
e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas àsquais se vinculam; e 
 - cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS juntamente com 
a Relação de Empregados referentes ao contrato.  
- No pagamento de cada fatura, o contratante deduzirá diretamente os valores referentes ao  Imposto 
de Renda Retido na Fonte e o ISSQN Municipal nos casos em que compete.  
b) para receber o ultimo pagamento a empresa deverá apreentar: 
 - a Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.  
- a Certidão Negativa de Débito — CND emitida pelo INSS. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
As despesas da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
0801.15.451.0077.1140.4490.51.91- 4243 – Obras em Andamento  
0801.15.451.0077.1140.4490.51.91- 4244 – Obras em Andamento 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 
presente edital. 
11.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas 
ou quaisquer outros documentos. 
11.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
11.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 
Comissão Julgadora. 
11.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários. 
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11.6 - Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos 
artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 
11.7 - O Município reserva-se o direito de anular a presente licitação, caso a empresa vencedora do 
certame, entregue o objeto em condições que divergiam do projeto em anexo ou ainda com quaisquer 
problemas estruturais.  
11.8 - O contratado deverá permitir o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 
referente ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos 
órgãos de controle interno e externo. (Art. 44 Portaria nº 127 de 29/05/2008) 
11.9 - Todas as informações, documentos e demais elementos e/ou dados e esclarecimentos 
pertinentes, poderão ser obtidos junto ao setor de Compras e Licitações - Secretaria da Administração 
do Município de Ronda Alta, em horário de expediente externo das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 
17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, sito a Praça Mose Missio, S/N -  Bairro Centro, Centro Administrativo, e/ou 
através do fone: (54) 3464-5900. 
 
 

 
Ronda Alta – RS, 29 de Abril de 2015 

 
 

MIGUEL ANGELO GASPARETTO 
Prefeito Municipal  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica. 
 
      Em ___-___-______. 
 

________________________ 
Dautro Lemes da Silva 

OAB RS 79899 
Assessor Jurídico 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
  
  
1.  OBJETO  
  
1.1.  Contratação de Empresa Especializada com responsabilidade técnica para execução de 
obra de construção de passeios, banheiros públicos, implantação de paisagismo e 
ajardinamento com grama, iluminação, playground, Revitalização e Modernização da Praça 
Mose Missio, no município de Ronda Alta - RS, em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, tudo de acordo com plantas, memoriais 
descritivos, cronograma físico/financeiro e planilha orçamentária que compõe o projeto técnico 
anexo ao presente edital e de acordo com o Termo de Compromisso nº 792137/2013, Processo 
nº 2617.1009640-22/2013.  
 

 2.  OBRA  
  
2.1.  A presente licitação será julgada pelo menor preço global, com as seguintes denominações e 
especificações:  
  

OBJETO VALOR  
ESTIMADO 
ATUALIZADO 

 

GARANTIA DE  
CONTRATO  

CAPITAL  
SOCIAL  
 

Item 01 –Revitalização 
e Modernização da 
Praça Mose Missio. 

253.905,99 12.695,30 25.390,60 

 
 R$ 253.905,99 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos). 
 
3.  JUSTIFICATIVA  
  
3.1.  A obra se justifica pela necessidade de proporcionar mais um atrativo para o desenvolvimento do 
turismo local, geração de renda e empregos, melhoria da qualidade de vida da população local, além 
de fortalecer o potencial turístico tendo como público alvo os inúmeros turistas que visitam o município 
de Ronda Alta. 
  
4.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
  
4.1.  A despesa objeto da presente licitação correrá à conta de recursos do Orçamento do Município. 

Dotação Orçamentária: 
0801.15.451.0077.1140.4490.51.91- 4243 – Obras em Andamento  
0801.15.451.0077.1140.4490.51.91- 4244 – Obras em Andamento 
 
5.  RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
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5.1.  Os projetos executivos e complementares são de responsabilidade técnica do Setor de 
Engenharia Municipal e serão fiscalizados pelo Engenheiro Sandro Augusto Bonfanti, inscrito no CREA 
sob n° 71.955-D.   
 
6.  GARANTIA DE CONTRATO   
  
6.1.  O contratado deverá apresentar garantia de contrato no valor indicado no item 2.1 correspondente 
a 5% do valor da obra, em 10 (dez) dias após assinatura do contrato de acordo com as modalidades 
elencadas no art. 56 da Lei n.º 8.666/1.993.  
  
7.  VISITA TÉCNICA  
  
7.1.  Um responsável técnico da empresa que se interessar participar do certame licitatório, deverá, 
com condição de participação na licitação, participar da visita ao local da obra, que será realizada no 
dia 12 de Maio de 2015, às 14 Horas, sendo condicionalidade para participar do certame.  
  
  
8.  GESTÃO DO CONTRATO  
  
8.1.  A gestão do contrato e fiscalização da obra ficara a cargo da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura.  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 
 

MODELO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 
 
 
Prezados Senhores:  
 
Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.ª a nossa proposta financeira para executar a obra 
de revitalização e modernização da Praça Mose Missio em regime de empreitada global.  
Incluindo responsabilidade técnica, material, mão de obra, equipamentos, sinalização dos locais em 
obra, de acordo com os Memoriais, Planilhas Orçamentárias Plantas Baixas e demais informações 
constantes nos anexo a este Edital. 

 
Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos 

mesmos, para a elaboração da presente proposta.  
Em consonância com os referidos documentos, declaramos:  
1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;  
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da 
presente licitação, é de 60 (sessenta) dias;  
3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão 
unicamente por nossa conta;  
4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições 
locais onde será executada a obra;  
5. Que o preço global ofertado é de R$_____________ (POR EXTENSO) conforme constantes da 
Planilha de Orçamento, sendo o valor de R$ ___________ para a mão de obra e o valor de R$ 
_____________ para o material. 
6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos à “PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDA ALTA”, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito 
indenizatório;  
7. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no Edital e 
Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.  
 
 

Local, ________de ____________de 2015.  
 
 
 

______________________________________ 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade e CPF 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 
 
 
 

ANEXO II - TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
 
 

 
   Credencio(amos) o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) da CI 

nº ..................................................... e CPF nº ............................................................, a participar 

da licitação instaurada pelo Município de Ronda Alta/RS, Tomada de Preço nº 003/2015, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome 

de ................................................................................................... (nome da proponente), CNPJ nº 

.........................................................., bem como formular propostas, apresentar declarações e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 
.................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante  
Nome do representante legal da licitante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora do envelope nº 01 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 

 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, CAPACIDADE OPERATIVA, E DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE 
SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que..................................................................………. (nome 

da licitante), CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto da 

presente Licitação do Município de Ronda Alta/RS, Tomada de Preço nº 003/2015. Declaro/amos 

também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar 

com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública. 

 
 
.................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante  
Nome do representante legal da licitante  
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 

 
 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

…………………………………………………………………………… (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com 

pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 

7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 
 
.................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Nome/Assinatura do representante legal da licitante  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 
 
 
 

ANEXO  V - DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
 
 
 
.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na  ........(endereço completo).........,  inscrita no 

CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ residente e 

domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:  

 

DECLARAMOS, para fins de participação na TOMADA DE PREÇO nº 003/2015, processo Nº 

027/2015, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento de todas as informações e aceita as 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, especialmente, as fixadas pela 

Lei n.º 8.666/1993, de 21.06.1993.  

 
Por ser verdade, assina a presente.  
 
 
..................., ............... de ................................ de 2015 
 
 
 
______________________________________  
Responsável da Empresa, CPF e RG:  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 
 

ANEXO VI - ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 
 
 

  
Atesto que o Engenheiro, ___________________________, na modalidade civil,  representante da 
empresa  _____________________________________________,  com  sede  ___________________ 
_____________________________________________,  fone: ____________,    fax: ____________, 
visitou, em  __/__/2015, o local onde será executada a obra 
_______________________________________, objeto do Edital da modalidade Tomada de Preços nº 
____/2015, Processo ___________, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura 
existentes.  
  
  
  
 , ____ de ___________ de 2015.  
  
  
  
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: _____________________________  
TÍTULO PROFISSIONAL:__________________________________________  
Nº CREA:______________________________________________________  
  
  
  
___________________________________________  
Assinatura do Profissional Técnico  
(CREA nº__________)  
  
  
  
 
 
___________________________________________  
Assinatura do Responsável da Empresa com Carimbo 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 

 MODELOS DE DECLARAÇÃO 
ANEXO VI 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
  
  
.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na  ........(endereço completo).........,  inscrita no 

CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......,  brasileiro, RG n°................, CPF n°............ residente e 

domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem:  

  

DECLARAMOS  que  renuncio  ao  direito  de  interpor  recurso  das  decisões  da  Comissão  

Permanente de Licitação, na forma do art. 109, inc. I, c/c art. 43, inc. III, da Lei n.º 8.666/93.  

  

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

  

  

................., ............... de ................................ de 2015.  

  
  
  
______________________________________  
Responsável da Empresa, CPF e RG:  
  
  
  
  
Obs.:  
A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 

ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 

ANEXO VIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 

ANEXO IX– CRONOGRAMA –FÍSICO FINANCEIRO 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 

 
 

ANEXO X – PROJETOS 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 
 

ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO 
DE RONDA ALTA E A EMPRESA ....., CUJO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MOSE MISSIO. 

 

                        Contrato que celebram o Município de Ronda Alta, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ n.º 87.711.503/0001-53, sito na Praça Mose Missio, s/n, na cidade de Ronda Alta/RS, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. MIGUEL ÂNGELO GASPARETTO, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Cidade de Ronda Alta - RS, portador do CPF n.º, cédula de 
identidade n.º   doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa ....,CNPJ Nº ....., 
neste ato representado pelo seu sócio o Sr......., brasileiro, casado, comerciante, residente e 
domiciliado na Rua ..... , Bairro ..... , na cidade de ......, portador do CPF nº. ....., cédula de identidade 
n.º ......, doravante denominado  CONTRATADO, para o fornecimento do objeto descrito na clausula 
primeira – Do objeto. 

                       O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 
objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo administrativo nº 027/2015 – Tomada de 
Preços n.º 003/2015, regendo-se o mesmo pela Lei Federal 8.666/93 e legislação pertinente, assim 
como, pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto Contratação de Empresa Especializada com responsabilidade 
técnica para execução de obra de revitalização e modernização da Praça Mose Missio no 
município de Ronda Alta - RS, em regime de empreitada global, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, tudo de acordo com plantas, memoriais descritivos, cronograma 
físico/financeiro e planilha orçamentária que compõe o projeto técnico anexo ao presente edital 
e de acordo com o Termo de Compromisso nº 792137/2013, Processo nº 2617.1009640-22/2013. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

A execução do presente contrato far-se-á sob a forma de execução indireta, regime 
de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

O preço para o presente ajuste é de R$ (em moeda corrente nacional em 
algarismo e por extenso), sendo o valor de R$ ... referente a materiais e o valor de R$ .... referente a 
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mão de obra, constante na planilha orçamentária e na proposta vencedora da licitação, aceito pela 
CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso  
Dotação Orçamentária:  
0801.15.451.0077.1140.4490.51.91- 4243 – Obras em Andamento  
0801.15.451.0077.1140.4490.51.91- 4244 – Obras em Andamento 
  
CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO 

O pagamento do presente contrato será efetuado após a prestação dos serviços 
conforme medição aprovada pela engenharia municipal, e pela mediante apresentação da Nota Fiscal 
ou Nota Fiscal Fatura, emitida em nome do “MUNICÍPIO DE RONDA ALTA”, até o 10º dia útil do mês 
subseqüente a prestação dos serviços. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que 
apresentou a proposta vencedora da licitação. 
O pagamento relativo ao período compreendido entre o início dos serviços até o final do primeiro mês 
será efetuado proporcionalmente ao n.° de dias contados da data inicial da prestação dos serviços em 
relação ao n.° de dias do mês, considerando-se o mês calendário. 
A partir do segundo mês da prestação dos serviços, o pagamento somente será efetuado se a Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, 
já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor, 
respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:  
- cópia da guia de recolhimento do ISSQN da Prefeitura Municipal de Ronda Alta – RS, referente ao 
mês anterior;  
- cópia da folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços; 
- cópia da guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — 
INSS, referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o número, data 
e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam; e 
 - cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS juntamente com 
a Relação de Empregados referentes ao contrato.  
- No pagamento de cada fatura, o contratante deduzirá diretamente os valores referentes ao Imposto 
de Renda Retido na Fonte e o ISSQN Municipal nos casos em que compete, na  forma da Lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Os valores do presente contrato não pagos na data do adimplemento da obrigação 
deverão ser corrigidos desde a data do adimplemento até a data do efetivo pagamento, respeitado a 
periodicidade anual, conforme determina a legislação vigente pelo Indice de Preços ao Consumidor 
Amplo — IPCA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

A vigência do contrato é de 10 (dez) meses a contar da sua assinatura.  Podendo ter a sua 
duração prorrogada nos termos do Art. 57, §1° e incisos da Lei Federal 8.666/93 e legislação 
pertinente.  
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As obras terão início no prazo de até 5 (cinco) dias a contar do recebimento do Termo de  

Início dos Serviços, mediante apresentação dos seguintes documentos: 
Anotação de Responsabilidade Técnica — ART de execução da obra no CREA, apresentação 

da matrícula da obra no INSS-MPS, comprovante de cadastramento do ISSQN e Diário de Obras e 
serão executados de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste 
instrumento.  

O prazo para a execução do objeto do contrato é de 10 (dez) meses, a contar do recebimento 
da autorização de serviço, podendo ter a sua duração prorrogada nos termos da Lei.   

 
CLÁUSULA OITAVA- DA GARANTIA DA OBRA 

O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante dispõe o art. 618 
do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor 
responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

 
CLÁUSULA NONA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificações do edital, 
da proposta e deste instrumento, será recebido:  

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15(quinze) dias; e 

b) definitivamente, pela fiscalização de obras, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria de 90 (noventa) dias, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, com apresentação da Certidão Negativa de 
Débito do INSS-MPS, relativa a obra em questão. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

1. Dos Direitos 
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas 

condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados.  

2. Das Obrigações  
Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
a) efetuar o pagamento ajustado; e 
b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato. 
Constituem obrigações do CONTRATADO:  
a) prestar os serviços na forma ajustada;  
b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o 

CONTRATADO e seus empregados;  
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;  
d) apresentar durante a execução do contrato, mensalmente, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
contratação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
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comerciais, inclusive requerendo ao Ministério de Trabalho, (Delegacia Regional), previamente, a 
autorização para prorrogação de jornada nas atividades insalubres (art 60 da CLT), caso objetive 
implantação de regime de compensação de horários, mediante posterior acordo por escrito com o (a) 
operário (a);  

e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, notadamente o 
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, emolumentos, despesas com transporte, mão-
de-obra, material, uniformes, seguros e demais despesas necessárias para execução dos serviços e/ou 
decorrência dos mesmos, bem como o ônus advindo à empresa na condição de empregadora, serão 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todos decorrentes da execução do presente 
contrato;  

f) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO  

Este contrato poderá ser rescindido:  
a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 

da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;  
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 

licitação, desde que haja, conveniência para a Administração; e 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto 
do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:  
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na 

entrega da obra;  
c) Multa de 5% ou de 10% sobre o valor contratado, nos casos derespectivamente, 

inexecução parcial ou total do contrato;  
d) Rescisão unilateral, consensual ou judicial do contrato; 
e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar 

com a Municipalidade por prazo até dois (02) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública;  
g) Demais penalidades previstas e admitidas pela Lei n.° 8.666/93, e alterações, 

não elencadas acima. 
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h) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do 
valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados 
ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA APLICAÇÃO DA PENA 

A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, 
independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as 
ensejar, devendo a CONTRATADA ser notificada para no prazo improrrogável de dez (10) dias, se 
quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato, no entanto, dito recurso será 
recebido apenas no efeito devolutivo e eventualmente reconsiderado o ato, numerário retido será 
devolvido à CONTRATADA sem qualquer acréscimo, seja a que título for. 

 
Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras “b” a “c” da 

cláusula anterior, a CONTRATADA terá oprazo improrrogável de dez (10) dias, contados da notificação 
de sua imposição, para recolhê-la aos cofres do MUNICIPIO, sob pena de pagamento em dobro e 
sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA  

O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no 
Quadro Mural do Municipio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Fica eleito o Foro da Comarca de Ronda Alta - RS para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente contrato. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 
Ronda Alta,     de                             de  2015. 

 
 

MIGUEL ÂNGELO GASPARETTO 
Prefeito Municipal - Contratante                                                                   Empresa Contratada 

 
 

Dautro Lemes da Silva 

OAB/RS 79899 
Assessor Jurídico 

Testemunhas: __________________________  ____________________________ 

 


