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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 

 
“ 2º RETIFICAÇÃO” 

 

OBJETO: CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  

RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROJETO ANEXO. 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA –TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA INTEGRAL 

PROCESSO LICITATORIO Nº 87/2022 

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 

 

 PREÂMBULO 

 

O município de Iraí, pessoa jurídica de Direito Público Interno CNPJ nº 87.612.941/0001-64, 

estabelecida na Rua Vazulmiro Dutra, 161, na cidade de Iraí – RS, nos termos do art. 23, letra “b” da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e no que couber a Lei Complementar nº 123/06, torna 

público o Edital aos que vierem ou dele tomarem conhecimento que se encontra aberta a licitação na 

Modalidade de CONCORRÊNCIA tipo Menor Preço Global, recebendo os envelopes de 

documentação e propostas até as 14:00 horas do dia 19 de outubro de 2022 nos seguintes termos: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Apresente licitação tem por objeto a CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS 

DA CIDADE, CONFORME PROJETO E ANEXOS. 

 

 

2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E A ABERTURA 

2.1. Cada licitante deverá entregar os dois envelopes a  que  se  refere este Edital, contendo 

respectivamente os documentos de habilitação e a Proposta de Preço. 

2.2. Exclusivamente na data, no local e no horário a seguir determinados, sendo vedada qualquer 

outra forma de apresentação: 

 

DATA DE RECEBIMENTO: 19 de outubro de 2022 

HORÁRIO: Até as 14h00min. 

LOCAL: Prefeitura Municipal, Rua Vazulmiro Dutra, 161, Centro – Departamento de 

Licitação. 

2.3. A sessão de abertura dos envelopes se iniciará impreterivelmente às 14h00min, na mesma data 

e local, não sendo a partir daquele momento, recebido nenhum novo envelope. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO. 
 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem as condições deste Edital e 

apresentarem proposta na data, prazo e local, indicado no aviso de licitação e que estejam legalmente 
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estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta licitação, devendo ser 

comprovado pelo contrato social. 

3.2. A empresa interessada em participar poderá apenas enviar sua proposta, devendo esta ser 

protocolada no Departamento de Licitações ou, encaminhada a mesma através de seu representante 

na hora e local indicado no aviso de licitação para recebimento dos envelopes. 

3.3. Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de 

documentação de identificação e instrumento público de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, 

cópia autenticada do contrato social, em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado 

da empresa. Esta documentação que comprova a legitimidade do representante deverá ser apresentada 

fora do invólucro na sessão de abertura. 

3.4. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não implicará 

na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de manifestar e responder pela mesma. 

3.5. Poderá estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas 

um único participará dos trabalhos. 
3.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

3.7. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 

cláusulas e condições deste edital e de seus anexos, ressalvando o disposto no parágrafo 3º do Art. 41, 

da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

3.8. No caso de licitante que seja Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que queiram 

participar do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar 123 de 

dezembro de 2006, deverão apresentar: 

3.9. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a 

empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/2006, acompanhada da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme 

Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 

30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007). 

3.10. A certidão simplificada deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias imediatamente 

anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”, 

sob pena de não aceitabilidade. 

 

Observação: A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão Simplificada da 

Junta Comercial. 

 

4. PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS EMPRESAS QUE: 

 

4.1. Não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido 

suspensas de licitar e/ou declarada inidônea por Órgão Público. 

4.2. Não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, isto é, é vedada a participação de 

empresas de um mesmo grupo societário. 

4.3. Entre seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios não figure como funcionário, servidor 

ou ocupante de cargo comissionado em órgão público. 

4.4. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666/93 protocolizando pedidos até cinco dias úteis anteriores da data fixada para 



 
         ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ 
                                 Iraí. O Paraíso das Águas Termais. 
 

 

Rua Vazulmiro Dutra, 161 – Fone (55) 3745-1288 – Fax (55) 3745-1500 – CEP 98460-000 – Iraí - RS 
www.irai.rs.gov.br 

abertura dos envelopes de habilitação, no endereço discriminado no subitem 2.2, devendo a Comissão 

julgar e responder à impugnação em até três dias úteis. 

4.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 

falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício 

não poderá ser aproveitada a título de recurso. 

4.6. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

5. PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.1. Os conjuntos de documentos, relativos à habilitação e à proposta de preço, deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o número e 

o título do conteúdo “Documentos de Habilitação” e “Documentos de Proposta de Preço”. 

5.2. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Presidente da Comissão de Licitação, em 

conformidade com este Edital e seus anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste 

edital. 

5.3. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão, representante (s) da(s) licitante(s) 

apresentará(ão): 

 

a) Documentos de Credenciamento, contendo CARTA DE CREDENCIAMENTO ou 

PROCURAÇÃO e DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
b) O envelope contendo os Documentos de Habilitação. 

c) O envelope contendo a Proposta de Preços. 

 

I - Envelope contendo os documentos de habilitação: 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022  

LICITANTE  CNPJ:  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM 

DIVERSAS RUAS DA CIDADE. 
 

II - Envelope contendo a proposta de preço: 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 01/2022 

LICITANTE  CNPJ:   

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM 

DIVERSAS RUAS DA CIDADE. 

5.1.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados no 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5.1.2 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
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documentos referentes à habilitação e à proposta de preço, deverão ser apresentados no 

idiomaportuguês, admitida à nomenclatura técnica específica. 

5.1.3 O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preço deverá ser do mesmo 

estabelecimento que efetivamente vai executar os serviços, objeto desta licitação. 

5.1.4 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 

catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 1 

6.1. O envelope "Documentos de Habilitação” identificado como envelope 01, os documentos 

de habilitação deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por Cartório de Notas, 

sendo necessário apenas 01 (uma) via. 

6.2. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a 

disponibilização do documento por internet, a Comissão verificará a autenticidade do mesmo através 

da consulta eletrônica. 

6.3. Para a habilitação jurídica, a licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento 

convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 

6.4. Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste edital referente a fase de 

habilitação, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, assim 

como ilegíveis. 

6.5. Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, 

ressalvando-se aqueles que o próprio órgão emissor declarar expressamente no referido documento 

que ele é válido para todos os estabelecimentos – sede e filiais – da licitante. 

6.6. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope “1”, não sendo admitido 

posteriormente, o recebimento pela Comissão de qualquer outro documento, nem permitido à 

licitante fazer qualquer adendo aos que já foram entregues à Comissão. 

6.7. As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência ou recuperação 

judicial exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade deverão 

ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 

6.8. A Comissão poderá, também, solicitar originais de documentos já autenticados, para fim de 

verificação, sendo a licitante obrigada a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) diascontados a 

partir da solicitação sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada. 

6.9. Caso a solicitação seja feita durante a sessão de habilitação o caso deverá ser registradoem Ata 

nela constando o prazo máximo referido no item anterior. 

6.10. A inabilitação da licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes 

do certame. 

6.11. Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes o titular da licitação poderá fixar o prazo 

máximo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de documentação, escoimada das causas 

queprovocaram a inabilitação. 
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6.12. Habilitação Jurídica  - A prova da habilitação jurídica será feita mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.2.1 Declaração Pessoa Jurídica, manifestando a inexistência de impedimento a sua 

habilitação neste certame, sob as penalidades cabíveis, composta das seguintes declarações: 

a) Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 

habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93; 

b) Não possuir em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal e Inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela Lei nº. 

9.854/1999, com a ressalva de empregar ou não menor de dezesseis anos e maior de catorze anos na 

condição de aprendiz; 

c) Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público 

da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em 

atendimento a Lei 12.465/2011 Art.20, XII. 

6.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista – A prova de regularidade fiscal será feita mediante a 

apresentação das seguintes documentações: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT) 

f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em licitações, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

g) Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação, que será 

devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para 
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a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivascom efeito de certidão negativa. 

 

7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do último 

exercício social da empresa Licitante, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente 

registrado na junta comercial que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais 

quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

7.2 No caso das sociedades por ações, deverá ser apresentado o balanço patrimonial publicado em 

órgão de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal nº 6.404/76. 

7.4 As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, deverão 

apresentar o Balanço de Abertura registrado na junta comercial, contendo carimbo e assinatura do 

representante legal da empresa e do contador. 

7.5 As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia da declaração de 

inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede à 

condição de inatividade. 

7.6 Será considerado apresentado na forma da lei o Balanço Patrimonial que estiver devidamente 

registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente e for relativo ao EXERCÍCIO SOCIAL DE 

2021. 

7.7 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em data não superior a 90 

(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

 

7.8  INDICES DE LIQUIDEZ  

A análise da boa situação financeira da empresa far-se-á com base nos indicadores a seguir 

relacionados, calculados e assinados pelo Contabilista (habilitado e registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa: 

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): (AC+ANC) /(PC+PNC) =>1,00 

2) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): AC/PC =>0,60 

3) INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG): (AT)/(PC+PNC) =>1,00 

ONDE: 

AC = ATIVO CIRCULANTE; 

ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE; 

AT = ATIVO TOTAL; 

PC = PASSIVO CIRCULANTE; 

PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE; 
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Parágrafo Segundo: As empresas deverão apresentar os indicadores, iguais ou superiores aos 

estabelecidos neste item, para terem comprovada a sua boa situação financeira. 

 

7.9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL  

a) Certidão de Registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA/CAU) em nome da licitante, constando responsável técnico, emitida pelo 

CREA/CAU da jurisdição da sede da licitante. 

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

onde comprove ter a licitante ou responsável técnico executado, ou estar executando, fornecimentos 

pertinentes e compatíveis com o objeto deste Edital. 

c) Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de que a empresa tem pleno 

conhecimento da presente licitação, dos elementos constantes deste Edital e seus Anexos, bem como 

todos os documentos nele citados, não podendo invocar desconhecimento como elemento impeditivo 

da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do Contrato; 

 

d) VISITA TÉCNICA - Atestado de Visita Técnica, será expedido pelo departamento de 

Engenharia, que comprove que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Edital. 

e) A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa, e será efetuada até o último 

dia que antecede o recebimento das propostas, devendo ser marcada com antecedência no Setor de 

Engenharia, pelo telefone: 55 37451288 ou email:engenharia@irai.rs.gov.br 

f) A visita técnica não é obrigatória, caso a empresa decida não participar da visita técnica, 

deverá apresentar em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável 

técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros, avenças técnicas e /ou financeiras. 

  

7.10 CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: 

a) Comprovação da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a 

entrega da proposta, profissional de nível superior (CREA/CAU) para execução de serviço.  

b) A comprovação de que o profissional de nível superior pertence ao quadro permanente da 

Licitante e de que com esta possui vínculo, deve ser feita através de: 

b.1) cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, 

constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta, caso do técnico de 

nível superior ser empregado da licitante; ou 

b.2) cópia do contrato Social e sua última alteração contratual, se o técnico de nível superior for 

sócio da licitante; ou 

b.3) Cópia do contrato de prestação de serviços, firmado entre a licitante e o Responsável técnico. 

c)         Certidão de Registro Pessoa Física, no órgão de classe. 
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  NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ 

APRESENTAR:  

 

a) Licença de operação da usina de asfalto, expedida por órgão ambiental competente ou 

termo de compromisso ou contrato de fornecimento de concreto betuminoso usinado quente 

por usina                licenciada pelo órgão competente (apresentar licença). 

b) Licença de operação de usina de britagem expedida por órgão ambiental competente 

ou termo de compromisso ou contrato de fornecimento de brita, por usina licenciada pelo 

órgão competente (apresentar licença). 

 

7.11.1 SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS CONSORCIADAS. 

7.11.2 No caso de participação de empresas em consórcio, deverão ser observadas as normas 

estabelecidas no Art. 33 da Lei 8.666/93, são elas: 

7.11.2.1 Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

7.11.2.2 Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

7.11.2.3 Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93 por parte de 

cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 

cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico- financeira, o somatório dos valores de 

cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, estabelecido, para o consórcio, um 

acréscimo de 30% (trinta  por cento) dos valores exigidos para licitante individual, ficando inexigível 

este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas 

assim definidas em lei; 

7.11.2.4  Fica impedida de participação a empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais 

de um consórcio ou isoladamente; 

7.11.2.5 Serão responsabilizados, de forma solidária, os integrantes do consórcio pelos atos 

praticados, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. 

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

empresa brasileira, observado o disposto no inc. II do art. 33 da Lei 8.666/93; 

7.11.2.7 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inc. I do art. 33 da Lei 

8.666/93. 

 

8. DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 2 

8.1 O envelope "Proposta de Preço” deverá conter a Proposta de Preço da licitante, e seus anexos, 

conforme abaixo: 

8.2 A Proposta de Preço da licitante deverá atender aos seguintes requisitos: 

8.3 Ser apresentada em uma via, constando o preço proposto expresso em Reais (R$), em algarismos 

arábicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha poderes de representação, sem 

ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas; 

8.4 Indicar o nome empresarial da licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 

empresa que efetivamente irá realizar o objeto da licitação (o mesmo informado na habilitação), 

endereço completo e telefone para contato; 

8.5 Constar o preço por item, e deve computar todos os custos necessários para a realização do objeto 
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desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou 

emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços; 

8.7 Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este 

prazo. 

8.8 A licitante deverá fornecer Planilha de Composição de Custos Unitários, Cronograma, 

planilha BDI, Planilha de Encargos Sociais com base neste Edital e seus anexos, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quantitativos, dos custos e tudo mais que 

for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da execução do objeto desta 

licitação. Durante a execução dos serviços a contratada não poderá alegar eventuais erros de 

quantitativos ou omissões de serviços no seu Orçamento Detalhado para justificar aditivos 

contratuais. 

8.9 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e subtotais, ou entre estes e o total, prevalecerão 

os primeiros; 

8.10 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja no preço, prazos de 

execução, forma de pagamento ou outra condição que importe em modificação dos termos originais. 

8.12 O preço máximo admitido pela Administração para o objeto a ser contratado será de R$ 

1.704.578,12 (um milhão setecentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e doze 

centavos). 

 

9.     DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 

 

9.1 No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das licitantes 

presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão receberá, em envelopes distintos, 

devidamente fechados, a documentação exigida para habilitação e proposta, registrando em ata a 

presença dos participantes. Após o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito 

pela Comissão. 

9.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases 

do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

9.3 Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitação" e "Documentos de Proposta de 

Preço”, o representante da licitante deverá apresentar à Comissão os seus documentos de 

credenciamento. 

9.4 Por credenciamento entende-se, além da apresentação da Carteira de Identidade fornecida por 

órgão oficial, a apresentação dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipóteses 

de representação: 

I) Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver sendo 

exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da pessoa jurídica (Diretor, 

Gerente, etc.) documentos que comprovem a existência de poderes de representação do titular do 

cargo (atos constitutivos da pessoa jurídica – Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente 

registrados), acompanhados de documentos que comprovem a eleição do credenciando para o dito 

cargo (Ata de Assembléia–Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administração, 
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em que tenha(m) ocorrido a(s) eleição(ões) a ser(em) comprovada(s); 

II) Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver sendo 

exercida de forma indireta, por procurador constituído: os mesmos documentos arrolados no inciso I, 

neste caso relativamente à pessoa que representar a licitante na procuração, acompanhados da 

procuração, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representação em licitação; 

III) Quando a licitante for constituída sob a forma de firma individual e sua representação estiver 

sendo exercida diretamente pelo titular da firma individual: declaração de firma individual 

devidamente registrada; 

IV) Quando a licitante for constituída sob a forma de firma individual e sua representação estiver 

sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituído: o mesmo documento referido no inciso 

III, acompanhado da procuração na qual sejam outorgados poderes suficientes para representação em 

licitação. 

9.5. Nas hipóteses em que o representante da licitante for procurador e sua constituição tiver sido 

formalizada por meio de instrumento particular de procuração, a firma da pessoa que representar a 

licitante na procuração deverá estar reconhecida por tabelião. 

9.6. Estes documentos (originais e cópias) deverão ser apresentados fora dos envelopes, para que 

possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura do envelope "Documentos da 

Habilitação". No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou por servidor da 

Comissão, à vista do original. 

9.8. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente 

credenciado. 

9.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

9.10. Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de 

participação serão lavradas atas circunstanciadas, distintas por sessão, que mencionarão todas as 

licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas pelas licitantes e as demais 

ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser as mesmas assinadas pelos 

membros da Comissão e por todos os representantes presentes das licitantes. Em se tratando de 

microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será 

efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, acompanhada da certidão 

simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007). 

9.11. A apresentação da declaração acompanhada da certidão simplificada referida no item anterior 

deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

9.12. A certidão simplificada deverá ter sido emitida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e 

“Documentação”, sob pena de não aceitabilidade. OBSERVAÇÃO – A consulta de optante pelo 

Simples Nacional não substitui a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial. 

9.13 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo 

do enquadramento em outras figuras penais e da sanção previstas. 
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9.1.1   DO JULGAMENTO 

9.1.2 A este procedimento licitatório será concedido o tratamento previsto nos artigos 42 à 45 da Lei 

123/2006, o julgamento da licitação será realizado em duas fases, conforme abaixo, e obedecerá ao 

critério de “menor preço Global ” para o objeto deste Edital: 

a) Fase de Habilitação: compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 

envelope "Documentos de Habilitação" de cada licitante, relativamente ao atendimento das 

exigências constantes do presente Edital. 

Fase de Classificação de Preços e Julgamento Final: compreenderá a verificação e análise de todos os 

elementos contidos no envelope "Proposta de Preço" das licitantes habilitadas na fase anterior, a 

elaboração da relação de classificação final das licitantes e o julgamento final das propostas de preço. 

 

9.1.3. Fase de Habilitação: 

9.1.4. Efetuados os procedimentos previstos neste Edital, o Presidente da Comissão anunciará a 

abertura dos envelopes referentes aos documentos de habilitação, os quais serão rubricados, folha 

por folha, pela Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

9.1.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, 

ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

9.1.6. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 

diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 

9.1.7. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá intimá-los 

direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que tudo deverá constar da ata que 

documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos 

representantes das licitantes presentes. 

9.1.8. Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente durante a própria reunião, da decisão da 

Comissão sobre a habilitação e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de 

recorrerem da decisão, tais renúncias deverão constar expressamente, da ata que documentar a 

reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas, hipótese em que serão devolvidos 

às licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de Preço”, procedendo-se, em 

seguida, à abertura dos envelopes com as “Propostas de Preço” das licitantes habilitadas. Não 

havendo renúncia expressa de alguma licitante ao exercício do direito de interposição de recurso, cujo 

prazo então começará a fluir, a Comissão encerrará a sessão, mantendo em seu poder os envelopes 

com as “Propostas de Preços”, fechados e devidamente rubricados, por todos os seus membros e 

pelos representantes das licitantes presentes. 

9.1.9. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 

documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata. 

9.1.10. Suspensa à reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes “Proposta de Preço”, 

estes devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão, após serem rubricados por todos os seus 

membros e pelos representantes das licitantes presentes. 

9.1.11. Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou ainda que 

presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a análise da 

documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão fará publicar, sua decisão 

quanto à habilitação, o que abrirá o curso do prazo recursal. 

9.1.12. Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados os 

eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos 
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envelopes “Proposta de Preço” das licitantes habilitadas. 
9.1.13. Os envelopes com os documentos relativos à “Proposta de Preço” das licitantes inabilitadas, 

não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura, permanecerão em poder da 

Comissão, devidamente lacrados, durante vinte dias consecutivos contados da data citada acima. 

Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

9.1.14. Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será considerada em 

todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito 

pela Comissão. 

9.1.15. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar as licitantes o prazo de 

oito dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimadas das causas da 

inabilitação, permanecendo os envelopes contendo a “Proposta de Preço” em poder da Comissão. 

 

10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

10.1 Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar 123/06, as microempresas e empresas de 

pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.2  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso 

contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

10.3 A não regularização da documentação no prazo, implicará na preclusão do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

10.4Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta melhor classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado; 

10.7. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

10.8. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

 

11. FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL 

11.1 Decidida à habilitação, serão abertos os envelopes “Documentos de Proposta de Preço” das 

licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela Comissão e pelos representantes 
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das licitantes presentes. 

11.2. As “Propostas de Preço” apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Edital, bem como 

as que apresentarem preço superior ao máximo estabelecido neste Edital, conforme subitem 6.5 serão 

desclassificadas, não se admitindo complementação posterior. 

11.3. Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

11.4 Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 

documentação quanto à classificação das “Propostas de Preço”. 

11.5 Suspensa à reunião, todos os documentos das “Propostas de Preço” ficarão em poder da 

Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das licitantes 

presentes. 

11.6 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das “Propostas de Preço”, ou para a 

realização de diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise das mesmas e decidirá sobre a 

classificação final de cada licitante. 

11.7 Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá intimá-los 

direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das “Propostas de Preço”, hipótese em que tudo 

deverá constar da ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

11.8 Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão da 

Comissão sobre a classificação das “Propostas de Preço” e dispondo-se elas a renunciarem ao 

exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar, expressamente, da ata que 

documentar a reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas. Manifestada que 

seja a intenção, por uma das licitantes, de interpor recurso, começará a fluir, desde então, o prazo 

recursal. 

11.9. Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou ainda que presentes, 

algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissão, após a análise da 

documentação ou a realização de diligências ou consultas, fará publicar, no Diário Oficial do Estado 

ou de ofício, sua decisão quanto à classificação final das licitantes, o que abrirá o curso do prazo 

recursal. 

11.10 Quando todas as “Propostas de Preço” forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar o 

prazo de 08(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de preço, escoimadas das causas 

que determinaram a desclassificação. 

11.11. As licitantes serão classificadas em função de seus preços por item, ajustados, se for o caso, 

que serão listados em ordem crescente, sendo considerada vencedora da presente licitação a que 

apresentar o menor preço Global. 

11.12 Ocorrendo o empate dos preços por item apresentados, entre duas ou mais propostas, a 

classificação final se fará por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, 

para em sessão pública acompanhar o seu processamento, o qual deverá ser feito através da aposição 

em cédulas dos nomes das licitantes empatadas, 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 as cédulas sucessivamente até que se classifique em todas as licitantes então empatadas. 

11.13. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o 

sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

11.14. Não será considerada qualquer oferta de vantagem, não prevista neste Edital ou baseada nas 

ofertas das demais licitantes. 
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11.15. Publicado o resultado do julgamento da licitação nos meios de publicações oficiais, e já 

decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, o 

julgamento da licitação será submetido à autoridade contratante para homologação do procedimento, 

adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação. 

 

12.0 DOS RECURSOS 

12.1. Dos atos da Administração ou da Comissão, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, 

caberão: 

I) Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata 

nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei no 8.666/93; 

e) aplicação das sanções de advertência, suspensão temporária ou multa; 

II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

III) Pedido de reconsideração de decisão da Contratante, no caso de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 

ato. 

12.2. O recurso previsto terá efeito suspensivo e será comunicado às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A autoridade competente poderá, motivadamente e 

presentes às razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos previstos nas 

demais alíneas do mencionado subitem. 

12.3. Os recursos interpostos contra os atos praticados pela Comissão deverão ser dirigidos à 

autoridade contratante, por intermédio do Presidente da Comissão, o qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los devidamente 

informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

12.4. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

  

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação correrão no exercício de 2022 à conta da Natureza de 

Despesa: 

1003-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

449051.OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

14. DOS PRAZOS 

O prazo de execução é de quatro meses, de acordo com o cronograma, após a ordem de início. 

 

15. REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO  

 Em face do curto prazo previsto de execução, a princípio não haverá reequilíbrio econômico-

financeiro, exceto no caso de comprovação, através de prova documental, nota fiscal ou de planilha 

adotada para fins de cotação dos preços, que houve alteração de preço de custo superior a 5% (cinco) 

por cento em algum ou conjunto de materiais que tenha representatividade superior a 10% do custo 
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total da obra, situação em que este reflexo deverá ser requerido e comprovado e será objeto de 

avaliação pelo Engenheiro do Município.  

 Para tanto, o Licitante deverá, na sua proposta, anexar a tabela exemplo SINAPI, DNIT, 

DAER ou notas fiscais de compra dos materiais, contendo os preços adotados como referência a sua 

cotação. O mesmo documento deverá ser apresentado em anexo à eventual solicitação de reequilíbrio.  

 Não será admitido reequilíbrio em razão de eventual discrepância da planilha orçamentária, 

que deverá ser objeto de impugnação prévia, ser for o caso. 

 

16. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1 A execução do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro do Município, Mateus 

A. Da Cruz. 

16.2 A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua 

ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será efetuado pelo Município, através de recursos próprios. 

17.2 Para a realização do pagamento a contratada emitirá a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, de proposta de preço, na 

ata de registro de preços e no próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas 

emitidas com outro CNPJ. 

17.3 As notas fiscais não poderão ter rasuras e devem constar corretamente o item e número de 

empenho, o número do processo de compras, a opção tributária e percentual e dados bancários para 

depósito. 

17.4 O pagamento será realizado após apresentação da nota fiscal após a prestação dos serviços 

com a apresentação das respectivas notas fiscais e medições. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Em caso de inexecução da ata, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Promitente Fornecedora estará 

sujeita as sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 

I. Advertência; 

II. Multas  

a - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, até o 10º 

(décimo) dia, calculados sobre o valor da parcela inadimplida; 

b - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de atraso superior a 

10 (dez) dias na prestação dos serviços, com a consequente rescisão contratual; 

c - Multa de 0,2 % sobre o valor total da parcela inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou 

condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

d - Multa de 10 % sobre o saldo do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da 

Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções 

cabíveis; 

e - Multa de 2 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante 

adjudicatária em firmar a ata de registro de preços ou o instrumento de contrato. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
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Contratante, por prazo não superior a dois anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada combase no inciso anterior. 

18.2. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

do recebimento da notificação. 

 

19. DA RESCISÃO  

19.1.O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos de: 

a) Falência ou liquidação da CONTRATADA; 

b)Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato; 

c) Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do contrato sem a 

autorização do Município; 

d) Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA de cumprir com as obrigações 

assumidas; 

19.2.Procedimentos irregulares da  CONTRATADA, que  venha causar transtornos ou prejuízos 

para o Município e/ou terceiros; 

19.2. A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes consequências, 

sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias: 

19.2.1. Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a lavratura 

de termo circunstanciado; 

19.2.2. Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município; 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos “Documentos de 

Habilitação” e “Proposta de Preço” ou quaisquer outros, após sua apresentação. 

20.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

dedocumentação referente ao presente Edital. 

20.3 Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 

na Contratante. 

20.4 Na hipótese de não haver expediente normal no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta transferida para o segundo dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 

20.5 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital, ligar no 55 3745 

1288 – setor de licitações ou por email: licitacao@irai.rs.gov.br 

20.6 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

Foro da Comarca de Iraí – RS. 

20.7 Cópia do Edital disponível no site: irai.rs.gov.br. 

20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão. Fazem parte integrante deste Edital: 
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Anexo I– Projeto Básico, com cronograma, planilha orçamentária; 

Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo III – Minuta de Contrato  

 

Iraí, 01 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

 

 

ANTONIO VILSON BERNARDI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO 

ASSESSORIA JURIDICA OAB: 35.297 
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MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Através  do  presente,  credenciamos o(a) Sr.(a)    , portador(a)  da  cédula  de  

identidade  nº  e  do  CPF  nº   ,   a participar  da  licitação  instaurada  pelo 

Município  de   , na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o nº 01/2022, na 

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

nome  da  empresa      , 

  

CNPJ nº    ao certame. 

  

, bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes 

Local e data. 

 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

(firma reconhecida) 

  

 

 

 

 

 

  

Nome do dirigente da empresa 
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CONTRATO Nº ............... 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 

-REF: CONCORRÊNCIA Nº 01/2022– PROCESSO Nº 87/2022 

 

O MUNICÍPIO DE IRAÍ-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua 

Vazulmiro Dutra, 161, inscrita no CNPJ/ sob nº 876.129.41/0001-64, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal ANTONIO VILSON BERNARDI, doravante denominado MUNICÍPIO 

CONTRATANTE e .................................................... pessoa jurídica de direito privado, com sede em 

Rua ................ Bairro ...............,  inscrita no CNPJ/MF sob nº , neste ato representado por seu 

representante Sr............................, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n.º ...................................., 

doravante denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este 

instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DA REGÊNCIA: 

O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da lei 8.666/93, 

tem base na licitação modalidade Concorrência 01/2022. Processo nº 87/2022. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, 

CONFORME PROJETO ANEXO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 

A execução do objeto desta licitação deverá ser efetivada no prazo de quatro meses, de acordo com o 

cronograma físico financeiro, sendo iniciada a contagem a partir da ordem de início, podendo ser 

renovado se houver interesse público. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A contratante pagará a contratada o valor de R$ .................................(...) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1003- pavimentacao de vias urbanas 

449051. Obras e instalações 

 

Os pagamentos serão efetuados com liberação dos recursos proprios do município, também de acordo 

com laudo de medição, emitido pelo Setor de Engenharia do Município e mediante apresentação de 

Nota Fiscal devidamente assinada, matrícula junto ao INSS para o primeiro pagamento e a CND da 

obra para o último pagamento. 

Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade dos serviços/materiais ou implicará em 

sua aceitação. 

 

CLAUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

as seguintes penas de natureza civil (clausula penal) compensatória das perdas e danos sofridos pela 

administração, conforme artigo 408 e SS, do código civil, administrativa nos moldes do art. 87, da lei 
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nº 8.666/93: 

São aplicáveis ao presente contrato, inclusive, as  sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86 

a 88 e sanções penais estabelecidas nos artigos 89 a 99 da lei federal nº 8.666/93, bem como as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de dois anos e multa de 10% do valor da licitação. 

Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar  com  a  Administração  pelo prazo de 5 anos e multade10%sobre o valor da licitação. 

Executar o contrato com irregularidade, passiveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: Advertência. 

Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de  03 dias, após os quais será considerado 

como inexecução contratual:  multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. 

Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar coma administração pelo 

prazo de três anos e  multa  de  8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato. 

Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de 

cinco anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

A penalidade da multa será aplicada nas seguintes hipóteses e percentuais: 

I – Por atraso na entrega do material: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor 

de quantidade entregue fora do prazo, até o limite de 15 dias corridos. 

O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 

apenada. Á critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido será descontado da 

importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como 

dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 

administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a penalidade 

de multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta. 

Os materiais/ serviços deverão seguir rigorosamente as especificações do presente edital e seus 

anexos e deverão ser de boa qualidade sob pena de devolução. 

Nenhum pagamento será efetuado pela administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

O presente contrato é regido em todos os seus termos pela lei 8.666/93 e alterações posteriores, a qual 

terá sua responsabilidade, também nos casos omissos. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

O MUNICIPIO CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações 

vinculadas a legislação tributária, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do presente 

contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente ao Contratado. A contratada 

declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de fiscalização, verificação e controle a 

serem adotados pelo Município Contratante. 
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A contratada  declara ter pleno  conhecimento  do local onde  se  executará o objeto do contrato, e de 

suas condições pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das 

obrigações assumidas. 

 

A contratada se obriga: 

A substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja permanência no local da 

execução do objeto da licitação seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento 

dos trabalhos. A refazer seus custos, caso os serviços executados estejam em obediência às Normas 

Técnicas Vigentes. 

A remover, após  a  conclusão  dos  serviços,  entulhos,  restos  de  material, e lixo de qualquer 

natureza, provenientes da contratação. 

A cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre medicina e segurança do trabalho. 

A reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso  da contratante, devendo essas instalações 

serem submetidas à aprovação desta. 

Construir e manter seus escritórios, alojamentos e  demais dependências, no canteiro da obra, dentro 

de condições absoluta de higiene. 

A responsabilidade para  entrega dos materiais/serviços será inteiramente da contratada. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS MEDIÇÕES 

As medições estarão vinculadas ao cronograma físico financeiro. 

A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, valor ou prazo do contrato, será 

acordado novo cronograma para as obras e serviços a se realizarem, com prevalência do interesse do 

órgão ou entidade promotora da licitação. 

 

CLAUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes condições e situações: 

Pela inexecução total  ou parcial dos serviços ora contratados, injustificadamente; 

Alteração social ou modificação da estrutura da Empresa contratada que prejudique a execução do 

contrato; 

Razão de interesse pública de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pelo 

Prefeito Municipal; 

Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 

Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

presente contrato; 

Por acordo entre as partes, manifestado por escrito com antecedência de 30(trinta) dias, e desde que 

haja conveniência para o  município;  

 

CLAUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A Responsabilidade Técnica da empresa fica a cargo de ...........................A fiscalização do contrato 

decorrente da presente licitação ficará a cargo do Sr. Mateus A. Da Cruz, Engenheiro do Município. 

A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação ás quantidades e qualidades dos 

materiais/serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Iraí–RS, para composição de eventuais litígios resultantes deste 
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contrato, que não puderam ser decididas nas vias administrativas, renunciando a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Assim, por estarem às partes acordadas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04(quatro) 

vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas. 

   Prefeitura Municipal de Iraí, ............................................ 

 

 

Antônio Vilson Bernardi 

PREFEITO 

Contratante 

 

 

Contratado 

 

 

 

Clovis José Magnabosco Filho 

Assessor Jurídico – OAB – 35.297 

 

Testemunhas: 

1. CPF:_______________________ 

 

 

2. CPF:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


