Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Compras

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 01/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 730/2019
DATA DE ABERTURA: 20/11/2019
HORÁRIO: 14:00 HORAS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O Prefeito Municipal de Mostardas, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia 20 do mês de novembro do ano de 2019,
na sala do setor de Licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Bento Gonçalves, nº 1020, se reunirá a
Comissão de Licitações, designada pela Portaria n.º 1301 de junho de 2019, com a finalidade de receber
propostas para execução do projeto, em regime de Menor preço – Global.
1.

OBJETO

1.1.

Contratação de empresa especializada para executar serviços de pavimentação em bloco

de concreto intertravados com área de 37.967,41m², drenagem pluvial com extensão de 5.037m e meio
fio com extensão de 8.148m, para 14 ruas do município de Mostardas/RS, conforme memorial descritivo e
diretrizes técnicas, com recurso do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA, contrato nº 0530.665-68/2019.
2.

DOS REQUISITOS

2.1.

Esta licitação é aberta a todas as pessoas jurídicas que atendam às normas deste edital.

2.2.

Para serem considerados habilitados à execução do SERVIÇO, os licitantes deverão

cumprir as exigências deste Edital, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
2.3.

As pessoas jurídicas podem ser representadas no procedimento licitatório, por seus sócios

ou proprietários, mediante apresentação de cópia do contrato social ou registro comercial, bem como por
procurador legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma
reconhecida, contendo poderes expressos para decidir a respeito dos atos atinentes a presente licitação,
até o início da sessão de abertura dos envelopes.
3.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

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 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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AO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa)
3.2.

Na entrega dos envelopes, deverá o representante legal da licitante, apresentar, além de

seu documento de identidade (Cédula de Identidade), uma cópia reprográfica autenticada do
contrato social da empresa, que será confrontada com as indicações constantes nos envelopes.
3.2.1.

Se a entrega dos envelopes for realizada por procurador, este deverá apresentar à

Comissão de Licitação, além dos documentos descritos no item 3.2, o instrumento de mandato, público
ou particular, este último com firma reconhecida em Cartório, que comprove a outorga de poderes para
assinar e receber documentos, desistir de prazo recursal e praticar quaisquer outros atos necessários
perante à Administração Municipal, com referência expressa à presente Licitação.
3.2.2.

A falta da procuração e/ou dos documentos de identificação descritos no item 3 deste

Edital não implica em inabilitação do licitante ou desclassificação das propostas. Contudo, o licitante ficará
sem representante perante a Comissão, não podendo se manifestar, rubricar documentos, bem como
praticar os demais atos de um mandatário.
3.2.3.

Somente será admitida a participação de um único representante do licitante na sessão

de abertura. As demais pessoas presentes, exceto os membros da Comissão e os Técnicos eventualmente
convidados por esta, não poderão pronunciar-se.
4.

DA DOCUMENTAÇÃO

4.1.

Não serão aceitas documentação e propostas enviadas e/ou impressas em papel térmico

tipo usado em aparelhos de fac-símile.
4.2.

Todas as declarações solicitadas neste Edital deverão vir datadas e assinadas pelo

representante legal da licitante.
4.3.

Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficam sujeitos a

verificação de sua autenticidade pela Administração.
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4.4.

PESSOA JURÍDICA
Para a habilitação o licitante deverá apresentar, no envelope nº 01, original ou cópia

autenticada por Tabelião ou, previamente, por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa
oficial.
4.4.1.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,

conforme o modelo em anexo - II;
4.4.2.

REGULARIDADE JURÍDICA
a) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; OU

Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade
por ações; OU Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso
de sociedade civil; OU Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
OU Registro comercial, se empresa individual;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
4.4.3.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.4.3.1.

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;
4.4.3.2.

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;
4.4.3.3.

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; (INSS)
4.4.3.4.

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

4.4.3.5.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
4.4.3.6.

Certidão Negativa de Tributos e Protestos com validade não superior a 30 (trinta) dias da

data da abertura das propostas.
4.4.4.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.4.4.1.

Garantia da proposta, no valor igual a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da

contratação, podendo optar pelas modalidades: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública,
seguro garantia e fiança bancária, em conformidade com o que preleciona o art. 31, “III” da Lei 8.666/93.
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4.4.4.2.

Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, com data de expedição não superior a 30 dias úteis;
4.4.4.3.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
*Os índices adotados para verificação da boa situação financeira da empresa:
1 - Liquidez instantânea =

AD

= 0,05

PC
2 - Liquidez Corrente =

AC

= 1,0

PC
3 - Liquidez Geral =

AC + ARLP

= 1,0

PC + PNC
4 - Gerência de capitais de terceiros =

PL

= 1,0

PC + PNC
Onde:
AC = Ativo Circulante
AD = Ativo Disponível
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
AP = Ativo Permanente
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante
PL = Patrimônio Liquido
Observação: 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;
4.4.5.
4.4.5.1.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Atestado de Pleno Conhecimento dos Locais das Obras conforme cláusula 4.4.5.8. e de

suas condições comprovando que a empresa licitante visitou e vistoriou os locais onde serão executadas
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as obras, tomando conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos
e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente
edital;
4.4.5.2.

Atestado emitido por laboratório credenciado junto à ABCP (Associação Brasileira de

Cimento Portland), comprovando resistência mínima dos blocos de concreto de 35 MPA, permitida variação
máxima de 3mm no comprimento e largura e 5mm na altura, conforme NBR 9780 (ensaio de peças de
concreto para pavimentação, determinação da resistência à compressão;
4.4.5.3.

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

(CREA/RS) ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado;
4.4.5.4.

Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente, na data da publicação deste

edital, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de
obras e/ou serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitação, devidamente atestado pelo CREA, da seguinte forma:
4.4.5.4.1.

a prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior, será

feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso
de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
4.4.5.4.2.

a prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita mediante

apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado no CREA, contendo as seguintes informações: nome do contratado e do contratante,
identificação do tipo ou natureza da obra, localização da obra, período de execução e descrição dos
serviços executados e suas quantidades.
4.4.5.5.

Capacitação técnico – operacional: comprovação do licitante de possuir na data prevista

para entrega da proposta, atestado de capacidade técnica, devidamente certificado pelo CREA, contendo
as seguintes informações: nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza da
obra, localização da obra, período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades,
que comprove a execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitados exclusivamente a
50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. As
parcelas de maior relevância são as seguintes:


fornecimento e assentamento de bloco de concreto..........18.983,70m²



meio fio de concreto...................................................4.074m



execução de drenagem pluvial......................................2.518,50m
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4.4.5.6.

Equipe Técnica – deverão ser apresentados os técnicos responsáveis pela condução dos

trabalhos, através de uma relação dos técnicos de nível superior e de nível auxiliar médio, até o nível de
encarregado. Para cada técnico de nível superior relacionado deverá ser apresentado o curriculum vitae e
a declaração de autorização de inclusão e de disponibilidade de seu nome na proposta, devidamente
assinado pelo técnico e pelo responsável da proposta, sendo que estes profissionais deverão participar da
obra e/ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante;
4.4.5.7.

Equipamentos – Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art. 30,

parágrafo 6º, da Lei 8.666/93, da relação e da disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários
para execução desta licitação, a saber:
1 – Motoniveladora;

1 – trator de pneus;

1 – Retroescavadeira;

1 – escavadeira hidráulica sob esteiras;

1 – Rolo Pé-de-Carneiro;

3 – caminhões basculantes (caçamba);

1 – Rolo Liso;

2 – Placa Vibratória;

1 – Caminhão Pipa;
4.4.5.8.

Atestado de visita ao local das obras, a ser realizada entre os dias 4 de novembro de

2019 a 8 de novembro de 2019, após agendamento no setor de engenharia, fone (51) 3673-1166
ramal 224, a ser feita pelo responsável técnico, acompanhado pelo Engenheiro do Município de Mostardas,
o qual atestará esta visita.
4.4.5.9.

Declaração fornecida pelo Contador da empresa atestando sob as penas da lei, de que a

empresa é microempresa e/ou empresa de pequeno porte, no caso que pretender utilizar-se dos critérios
definidos na LC n° 123/06.
5.

DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1.

As propostas deverão ser apresentadas datilografadas/digitadas, datadas e assinadas,

isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, constando no mínimo os seguintes tópicos:
5.1.1.

Orçamento (com preço unitário e total do material e mão-de-obra), inclusive o BDI

(Impostos, Taxas, Contribuições Sociais, Lucro do Empreendimento, etc) e Encargos Sociais, conforme
súmula nº 258/2010 do TCU, sendo os dois últimos declarados por separado, sob pena de desclassificação
da licitante.
5.1.2.

Cronograma físico-financeiro contendo as etapas de execução e as respectivas

parcelas de pagamento, bem definidas, assinado pelo responsável técnico legalmente
habilitado.
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5.1.2.1.

Os itens do orçamento e do cronograma físico-financeiro deverão ser apresentados pela

ordem e especificação, conforme planilha de orçamento – em ANEXO;
5.1.3.

Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução da obra e/ou serviço e

pela fiel observância das especificações técnicas, assinada, também, pelo responsável técnico legalmente
habilitado;
5.1.4.

Prazo mínimo de validade da proposta de 60 dias, a contar da data designada para a

entrega dos envelopes desta licitação. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentende-se 60
dias;
5.1.5.

Previsão de início dos serviços, após a emissão da ordem de serviço pela engenharia

autorizando o início da obra;
5.1.6.

A empresa proponente deverá identificar o seu representante legal que irá assinar o

contrato a ser firmado com o Município, com a devida qualificação, ou seja, nome completo,
nacionalidade, estado civil, profissão, nº do CPF, nº da cédula de identidade e endereço residencial.
6.

PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO

6.1.

O procedimento licitatório seguirá as determinações da Lei 8.666/93, bem como as

cláusulas estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.2.

Nas sessões públicas e nas reuniões da Comissão Especial de Licitação, serão lavradas

Atas Circunstanciadas.
6.3.

Serão inabilitados os licitantes que:

a)

apresentarem documentação incompleta, emendada, rasurada, com entrelinhas ou

linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado, ou, ainda, que não estejam datadas e
assinadas, quando for o caso;
b)

desatenderem as normas, parâmetros e/ou requisitos estabelecidos neste Edital ou na

legislação pertinente.
7.

DO JULGAMENTO

7.1.

Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão

Julgadora, levando em consideração o menor preço global dos serviços.
7.2.

Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e

seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.
7.3.

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou

vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Os preços propostos serão considerados completos e
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suficientes para execução de toda obra, objeto da licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação
de pagamento adicional quando em função de erro ou má interpretação por parte da licitante.
7.4.

Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativa, conforme a lei Complementar n.º 123, de 14
de dezembro de 2006.
7.5.

Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
7.6.

Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou de

empresa de pequeno porte ou cooperativa.
7.7.

Ocorrendo o empate, as microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas

classificadas dentro do percentual de 10% poderão apresentar proposta de preços inferior àquela
considerada vencedora do certame, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da sessão de abertura das
propostas.
7.8.

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes a
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista.
7.9.

Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas
para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
7.10.

Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as

exigências deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.
7.11.

As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato

público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
8.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1.

Às 14 horas do dia 20 de novembro de 2019, a Comissão de Licitações do Município de

Mostardas/RS, reunir-se-á em sala própria e, na presença de no máximo um representante de cada
proponente, procederá como adiante indicado:
8.1.1.

abrir-se-ão os envelopes N.º 01 – “HABILITAÇÃO”;
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8.1.2.

a Comissão rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos

contidos no mesmo. Após procederá a verificação do conteúdo dos documentos, em conformidade com a
respectiva relação dos documentos entregues.
8.1.3.

Serão

devolvidos

os

envelopes

contendo

"Proposta

de

Preços"

das

empresas

INABILITADAS, ou seja, cuja documentação tenha sido julgada em desacordo com as exigências da
presente Concorrência, desde que não haja recurso. Será inabilitada a proponente que:
8.1.3.1.

deixar de atender alguma exigência constante da presente Concorrência;

8.1.3.2 .

colocar documentos em envelopes trocados;

8.1.3.3 .

apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.

8.2.

Abrir-se-ão os envelopes N.º 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas HABILITADAS,

ou seja, cuja documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição
de recurso, ou tenha havido renúncia expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Será
desclassificada a proponente que: deixar de atender a alguma exigência constante desta Concorrência;
8.2.2.

apresentar oferta de vantagem não prevista no Processo Licitatório ou vantagem baseada

nas propostas das demais proponentes;
8.2.3.

apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;

8.3.

após análise das propostas apresentadas a Comissão declarará classificada em 1º

(primeiro) lugar, a proponente que, tendo atendido a todas as exigências, e apresentou o MENOR
PREÇO GLOBAL.
9.

DO CONTRATO:

9.1.

Será firmado um contrato com a empresa vencedora, conforme ANEXO I, de acordo com

a Lei n.º 8.666/93 e demais alterações.

A Prefeitura Municipal convocará a empresa vencedora para

assinatura do Termo de Contrato, que deverá ser celebrado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.2.

Da execução do Contrato:

9.2.1.

O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
9.2.2.

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
9.2.3.

A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações sociais e

de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do Contrato.
9.2.4.

A licitante vencedora deverá substituir todo e qualquer material que estiver fora dos

padrões solicitados, ficando ainda sujeito as demais penalidades legais.
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9.2.5.

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos representantes da

Administração, do setor de engenharia, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando ao preposto da empresa o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados, onde as ocorrências serão registradas.
9.2.6.

Antes de iniciar a obra, a empresa vencedora deverá apresentar a ART de execução

(Anotação de Responsabilidade Técnica), ao setor de engenharia para receber a ordem de serviço para
iniciar a obra, a qual deverá ser providenciada num prazo de até cinco dias úteis após a assinatura do
contrato.
9.3.

Da inexecução e da rescisão do Contrato:

9.3.1.

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências

contratuais e as previstas em Lei.
9.3.2.

Constituem motivos para rescisão do Contrato:

a)

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b)

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

c)

a lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a não conclusão da

obra, nos prazos estipulados, sem justificativa prévia;
d)

a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil da

empresa licitante ou de seus sócios diretores;
e)

a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

f)

a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo

da contratante, prejudique a execução do contrato;
g)

o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a

insolvência da Contratada;
h)

razões de interesse do serviço público.

10.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

10.1.

Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este

edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimado ou inexequível, bem como as propostas
que ultrapassarem o valor da Planilha de Orçamentos do Projeto.
11.

DOS RECURSOS

11.1.

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos,

alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.
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12.

DOS PRAZOS

12.1.

Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 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 n.º 8.666/93.
12.2.

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

desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
12.3.

A empresa vencedora da licitação deverá, obrigatoriamente, prestar na assinatura do

contrato, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo
optar por uma das modalidades abaixo, em conformidade com o que preleciona o § 1º do art. 56 da Lei
8.666/93:
I – caução em dinheiro;
II – seguro-garantia;
III – fiança bancária.
12.3.1.

A não apresentação de garantia de execução de contrato pressupõe desistência em

assinar o instrumento contratual, sujeitando a licitante à penalidade prevista na legislação vigente e à
perda da garantia de manutenção da proposta.
12.3.2.

O valor da garantia de execução de contrato deverá ser passível de execução como

compensação por perdas resultantes do não cumprimento, pela empresa vencedora, de suas obrigações
contratuais.
12.3.3.

A garantia de execução de contrato deverá ter validade de 03 (três) meses além do prazo

de vigência do contrato.
12.3.4.

A garantia de execução do contrato será liberada/devolvida 03(três) meses após o término

do contrato, mediante autorização do técnico responsável pela fiscalização dos serviços.
12.3.5.

A garantia de execução de contrato deverá ser mantida e/ou renovada se houver

prorrogação do prazo contratual.
12.4.

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.
12.5.

O prazo de vigência do contrato será conforme cronograma físico financeiro.
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13.

DAS PENALIDADES

13.1.

O (a) contratado (a) que não satisfazer os compromissos assumidos, serão aplicadas as

seguintes penalidades:
13.1.1.

ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as

quais tenha ocorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;
13.1.2.

Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o

qual será considerado inexecução contratual;
13.1.3.

MULTA: no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços será aplicada multa de

8% (oito por cento) sobre o valor total pactuado;
13.1.4.

Caso o (a) contratado (a) persista descumprindo as obrigações assumidas será aplicada

nova multa, correspondente a 15% (quinze por cento) do valor total contratado e rescindido o contrato de
pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, cumulado a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);
13.1.5.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

13.2.

As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

13.3.

As penalidades regem-se pelas resoluções deste Edital de Concorrência e da Lei n.º

8.666/93 e suas alterações posteriores.
14.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1.

O pagamento será efetuado conforme medições de acordo com o cronograma, após

vistoria e medição pelos fiscais técnicos designados pelo município, mediante apresentação da nota fiscal
devidamente regularizada em seus aspectos formais, sendo que o mesmo será liberado à Contratada, em
até 15 (quinze) dias após protocolo de medição junto ao referido banco, procedimento que ficará a cargo
do Setor de Engenharia.
14.2.

A contratada deverá emitir e apresentar a Fatura, na qual constem discriminadamente,

os serviços executados e o material utilizado na execução da obra, devendo também constar o número da
presente Concorrência.
14.3.

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

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativo aos empregados utilizados na prestação do
serviço, bem como a apresentação da matrícula CNO - Cadastro Nacional de Obras (na primeira parcela).
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15.

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

15.1.

Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 8.666/93,

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.
15.2.

O preço ajustado no Contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de

obras/serviços, ou no caso de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força
maior, devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei ou
ainda pela concessão de reajuste contratual.
15.3.

O objeto da licitação será reajustado, se necessário, de acordo com a variação nominal do

IGPM, de forma anual ou outro índice que legalmente venha substituí-lo, contados da data de referencia
da planilha orçamentária.
15.4.

Fica sob responsabilidade dos licitantes os pedidos de reajuste de valores registrados e de

desclassificação em caso de fato superveniente ao contrato que interfira nas condições de prestação dos
serviços, os quais deverão ser protocolados no Protocolo Geral do Município.
16.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1.

Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificadas

e codificadas sob n.º:
0.015 4.4.90.51.91.0000 – (5410) Obras em andamento
17.

DA RESCISÃO

17.1.

Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couber as disposições previstas nos

artigos 77 ao 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.
18.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1.

A presente licitação reger-se-á pelas resoluções deste Edital de Concorrência e da Lei n.º

8.666/93 e suas alterações posteriores.
18.2.

A Contratada se obriga:

18.2.1.

a substituir, no prazo máximo de uma semana, contratado de sua responsabilidade e

esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;
18.2.2.

a refazer as suas expensas, quaisquer serviços em desobediência às Normas Técnicas

vigentes, bem como os que não forem aceitos pela Contratante;
18.2.3.

a remover, após a conclusão dos trabalhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra, objeto da licitação;
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18.2.4.

a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre a medicina e

Segurança do Trabalho.
18.3.

Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á

necessário credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para o
recebimento de intimações e para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento não
implica a inabilitação do licitante, mas impede de manifestar-se nas sessões.
18.4.

A Comissão Municipal de Licitação reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as

propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do presente Edital,
dispensar formalidades omitidas, ou relevar irregularidades sanáveis.
18.1.1.

Não serão consideradas propostas que deixarem de atender as disposições do presente

edital;
18.1.2.

Qualquer inserção que não prevista no edital será tida como inexistente, aproveitando

aquela que não contrariar o instrumento convocatório;
18.1.3.

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

quaisquer outros documentos;
18.1.4.

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

recursos, assinar atas e ou contratos os licitantes ou seus representantes devidamente credenciados e os
membros da comissão de licitação.
18.1.5.

São anexos deste edital: Anexo I – Minuta de Contrato, Anexo II – Modelo de Declaração

que não emprega menor de idade em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho 1993,
Anexo III – Memorial Descritivo e Anexos.
18.1.6 .

Cópia

do

Edital

poderá

ser

obtida

no

site

do

município

no

endereço

www.mostardas.rs.gov.br ou no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mostardas no qual
fornecerá cópia digital, juntamente com as normas gerais de engenharia, planilhas orçamentárias e
plantas em cópia digital, no horário de atendimento deste órgão licitante, das 08h as 11h 30min e das 13h
as 16h 30min, onde também poderão ser obtidas demais informações.
Mostardas, 17 de outubro de 2019.
Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em _____-_____-________

Marne Mateus Vitorino de Souza

____________________

Prefeito Municipal em Exercício

Assessor(a) Jurídico(a)
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº /2019

Contrato de Prestação de Serviços, que entre si
fazem a Prefeitura Municipal de Mostardas e a
Empresa ____________________.
O contrato de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o Município
de Mostardas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 88.000.922/0001-40, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marne Mateus Vitorino de Souza, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa ................, com sede à .............., no município de .........., inscrita no CNPJ
sob nº ............................., doravante denominada CONTRATADA justam entre si o presente contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições a seguir:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.

Contratação de empresa especializada para executar serviços de pavimentação em

bloco de concreto intertravados com área de 37.967,41m², drenagem pluvial com extensão de 5.037m e
meio fio com extensão de 8.148m, para 14 ruas do município de Mostardas/RS, conforme memorial
descritivo e diretrizes técnicas, com recurso do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento – FINISA, contrato nº 0530.665-68/2019.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1.

O contrato terá execução conforme memorial descritivo, na forma de empreitada por

preço global.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1.

O pagamento será efetuado conforme medições de acordo com o cronograma, após

vistoria e medição pelos fiscais técnicos designados pelo município, mediante apresentação da nota fiscal
devidamente regularizada em seus aspectos formais, sendo que o mesmo será liberado à Contratada, em
até 15 (quinze) dias após protocolo de medição junto ao referido banco, procedimento que ficará a cargo
do Setor de Engenharia.
3.2.

A contratada deverá emitir e apresentar a Fatura, na qual constem discriminadamente,

os serviços executados e o material utilizado na execução da obra, devendo também constar o número da
presente Concorrência.
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3.3.

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

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativo aos empregados utilizados na prestação do
serviço, bem como a apresentação da matrícula CNO - Cadastro Nacional de Obras (na primeira
parcela).
4.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

4.1.

O prazo para a execução dos serviços é de 360 dias, com inicio em até 05 dias da

Ordem de Início dos serviços emitido pelo fiscal da obra, podendo ser prorrogado por igual período, a
critério da Administração e com a anuência da contratada.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

5.1.

DOS DIREITOS:

5.1.1.

Constituem direitos de a Contratante receber o objeto deste contrato nas condições

avençadas e do contratado perceber o valor ajustado na forma e no prazo ajustado.
5.2.

DAS OBRIGAÇÕES:

5.2.1.

Constituem obrigações do Contratado:
a)

Prestar serviços na forma ajustada;

b)

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da

execução do presente contrato;
c)

Manter, durante toda a execução do contrato, além de todas as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
d)

O recolhimento da taxa do CREA, relativa à execução dos serviços contratados;

e)

Manter atualizado o Diário de Obra, que será fiscalizado pele responsável pelo

f)

Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas

fiscal da obra;
concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e
registro contábeis.
g)

Responsabilizar-se

pela

qualidade

da

obra,

inclusive

promovendo

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto
contratado.
h)

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
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i)

A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas

obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do Contrato.
j)

A licitante vencedora deverá substituir todo e qualquer material que estiver

fora dos padrões solicitados, ficando ainda sujeito as demais penalidades legais.
k)

Antes de iniciar a obra, a empresa vencedora deverá apresentar a ART de

execução (Anotação de Responsabilidade Técnica), ao setor de engenharia para receber a ordem de
serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser providenciada num prazo de até cinco dias após a assinatura
do contrato.
5.2.2.

Das obrigações da contratante:
a)

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos representantes

da Administração, do setor de engenharia, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando ao preposto da empresa o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados, onde as ocorrências serão registradas;
b)

Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

c)

Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da lei, das

normas pertinentes e deste contrato;
d)

Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e edital na integra.

6.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1.

O (a) contratado (a) que não satisfazer os compromissos assumidos, serão aplicadas as

seguintes penalidades:
16.1.1.

ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para

as quais tenha ocorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;
6.1.2.

Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após

o qual será considerado inexecução contratual;
6.1.3.

MULTA: no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços será aplicada multa

de 8% (oito por cento) sobre o valor total pactuado;
6.1.4.

Caso o (a) contratado (a) persista descumprindo as obrigações assumidas será aplicada

nova multa, correspondente a 15% (quinze por cento) do valor total contratado e rescindido o contrato de
pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, cumulado a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);
6.1.5.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.
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6.2.

As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

6.3.

As penalidades regem-se pelas resoluções deste Edital de Concorrência e da Lei n.º

8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1.

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências

contratuais e as previstas em Lei.
7.1.1.

Constituem motivos para rescisão do Contrato:
a)

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b)

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou

c)

a lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a não

prazos;
conclusão da obra, nos prazos estipulados, sem justificativa prévia;
d)

a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de

insolvência civil da empresa licitante ou de seus sócios diretores;
e)

a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

f)

a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,

que, a juízo da contratante, prejudique a execução do contrato;
g)

o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que

caracterizam a insolvência da Contratada;
h)
7.2.

razões de interesse do serviço público.

Poderá ocorrer pelas causas e na forma prevista nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal

8.666/93.
7.3.

O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de

comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de
direito.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES

8.1.

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das rubricas:
0.015 4.4.90.51.91.0000 – (5410) Obras em andamento

9.

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

9.1.

Fica expressamente reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão

administrativa na forma do Artigo 55, Inciso IX, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.
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10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LICITAÇÃO

10.1.

O presente contrato é celebrado com base na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações

posteriores e pelo Processo Licitatório Nº 730/2019, Concorrência Nº 01/2019.
11 .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1.

Fica eleito o Fórum de Mostardas/RS para dirimir questões oriundas do presente

contrato.
11.2.

E assim por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em

três vias, na presença das testemunhas.
Mostardas, .... de ........................... de 2019.

Marne Mateus Vitorino de Souza
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante
Empresa Vencedora
Representante
Contratada
TESTEMUNHAS:
CPF: ....................................
CPF: ....................................

Aprovador por:
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ANEXO V
CONCORRÊNCIA nº 01/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

..................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n° (MATRIZ)
...........................................,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

Sr(a).................................................................................................................................., portador(a)
da

Carteira

de

Identidade

-

RG

nº.................................................

e

do

CPF

nº...................................DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei
federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato
impeditivo à sua habilitação.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Em,..............de...................de 2019.

.................................................................................
(assinatura do representante legal)
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