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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 e 147/2009.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2022

PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
O MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ nº 92.457.217/0001-43, com sede em Silveira Martins, Estado do
Rio Grande do Sul, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a abertura do Edital acima
citado, do tipo menor preço global, para o especificado no item 1, Objeto deste Edital, de acordo com o que
prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores e condições aqui descritas. As propostas serão
recebidas e abertas na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Silveira Martins, às 9h do
dia 24 de maio de 2022, de acordo com o que segue:
1– OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO, A ÁREA TOTAL DO
EMPREENDIMENTO CORRESPONDE A 59,40M², CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E
DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EDITAL.
2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAIS:
2.1 – O prazo de execução do presente objeto deverá ser de no máximo 35 (trinta e cinco) dias, a contar da
data de emissão da ordem de início dos serviços.
2.2 - Qualquer alteração no prazo supra referido poderá ser prorrogado e dependerá da prévia aprovação, por
escrito, do Município de Silveira Martins.
3 – DO PAGAMENTO:
3.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal e Diário de Obra na
Secretaria de Finanças, devidamente visada pelo engenheiro civil do município.
3.2 – Os pagamentos serão realizados em parcelas conforme os boletins de medição. A última parcela será paga
após a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. Os valores serão liberados diretamente a Licitante
Vencedora, à ordem da Administração Municipal, desde que não ocorram problemas de execução ou
irregularidades na apresentação de documentos.
3.3 – A licitante vencedora receberá o pagamento conforme atividades já executadas devidamente descritas no
boletim de medição do engenheiro da prefeitura e no Diário de Obra.
3.4 – O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual.
3.6 – O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou serviço for entregue em
desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
3.8 – Poderá o município, caso não haja liberação do valor conforme item 3.5, rescindir o Contrato com a
licitante vencedora, sem ônus a nenhuma das partes, como também poderá o município realizar a totalidade e
ou parte do objeto com recursos próprios.
3.9 – Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela empresa e
haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o mesmo seja definitivamente regularizado.
4 – DOS RECURSOS:
4.1 – As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
0601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORGÃOS SUBORDINADOS
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2034 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Fonte: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES (180)
RECURSO LIVRE: 001
5 – CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES:
5.1 – Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório o proponente deverá:
5.1.1 – Se o representante for o proprietário da instituição, deverá apresentar apenas o documento de
identificação com foto.
5.1.2 – Se a licitante credenciar um representante legal deverá apresentar:
5.1.2.1 – Documento de Identificação com foto;
5.1.2.2 – Apresentar Procuração, em original ou cópia autenticada, com poderes de decisão entre as questões
inerentes à Licitação.
6 – CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO - CADASTRO
6.1 - Somente poderão participar deste pregão, as licitantes que são consideradas Microempresas – ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, qualificadas na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n°147/2009.
6.2 – Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar
no País, as quais satisfaçam as condições deste edital e que tenham ramo de atividade compatível com o objeto
desta licitação.
6.3 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
6.3.1 – Encontrem-se em processo de falência ou concordata.
6.3.2 – Estejam reunidas em consórcio.
6.4 – Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos, sem poder
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não
sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.
6.5 – A participação neste Edital importa ao proponente a IRRESTRITA ACEITAÇÃO das condições estabelecidas
no presente edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas e técnicas aplicáveis.
6.6 – O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de sua
proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.
6.7 – A qualidade dos serviços será garantida pela empresa vencedora, conforme determina a legislação em
vigor.
6.8 – Somente poderão participar do presente Edital de Tomada de Preços, as empresas cadastradas ou que se
cadastrar junto a Seção de Cadastro, da Secretaria Municipal de Administração, na Prefeitura Municipal de
Silveira Martins ATÉ O TERCEIRO DIA ANTERIOR À DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, obtendo então
o Certificado de Registro Cadastral do Município (CRC), o qual deverá ser apresentado juntamente com os
documentos de Habilitação. Para efetuar o cadastro a empresa deverá apresentar os documentos relacionados
no item 7, subitens 7.1, 7.2 e 7.3.
6.8.1 – As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Comissão Permanente
de Licitações do Município de Silveira Martins e em vigor, poderão utilizá-lo em substituição aos documentos
exigidos no item 7, subitens 7.1, 7.2 e 7.3. O CRC não será considerado para efeito de habilitação quando
apresentar documentação com prazo de validade vencido, salvo se a empresa apresentar junto ao CRC, os
documentos atualizados.
7 – DA HABILITAÇÃO
7.1 – Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA deverão ser apresentados:
7.1.1 – Registro Comercial no caso de empresa individual;
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7.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus
administradores;
7.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
7.1.4 – Decreto de autorização, quando se tratar 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;
7.2 – Para fins de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA deverão ser apresentados:
7.2.1 – Cartão do CNPJ;
7.2.2 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal;
7.2.3 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Débitos Relativos
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
7.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual;
7.2.5 – Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal da Sede da
licitante.
7.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
10.3.7 – Declaração de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e, de menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos.
7.3 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.3.1 – 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, cujos índices serão apurados pela
aplicação da fórmula abaixo, podendo ser analisada pelo contador da administração, vedada a sua substituição
por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado a mais de
03 (três) meses da data de apresentação da proposta
LIQUIDEZ CORRENTE:

AC = índice mínimo: 1,00
PC

LIQUIDEZ GERAL:

AC + ARLP = índice mínimo: 1,00
PC + PELP

SOLVÊNCIA GERAL:

AT

= índice mínimo: 1,00

PC+ PELP
ONDE: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo
Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio
Líquido.
7.3.2 – Para empresas abertas neste exercício social e que não possuam Balanço Patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, será aceito Balanço Patrimonial de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial ou órgão competente, sendo o índice considerado igual a 1(um).
7.3.3. Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 7.3.1 engloba, no mínimo: Balanço
patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente, termos de abertura e encerramento.
7.3.4. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma da
lei.
7.3.4.1 - Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 7.3.4 engloba, no mínimo: Balanço
Patrimonial (Livro Diário), DRE - Demonstração do Resultado do Exercício (Livro Diário) e Recibo de entrega de
escrituração contábil digital (Livro Diário).
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7.3.4.2 - As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED.
7.3.4.3 - A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n° 1774/2017 e RFB
n° 1856/2018) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, verificar
o site www.receita.gov.br, no link SPED.
OU
7.3.4.4 – Quando as empresas não alcançarem os índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral ou Solvência
Geral igual ou maior que 1(um), deverá ser comprovado a boa situação financeira, no Balanço Patrimonial,
Capital mínimo ou o valor do Patrimônio líquido de no mínimo correspondente a 10%(dez por cento) do valor
total estimado pelo Município.
7.3.5 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica.
Se os documentos não informarem data de validade, somente será aceito o que tenha sido expedido até 60
(sessenta) dias antes da abertura da licitação.
7.4 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1 – Comprovação de registro e regularidade da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura – CAU. Caso a empresa seja de outro Estado da
Federação e sagrar-se vencedora do certame, deverá providenciar e apresentar visto da mesma no CREA – RS
ou CAU-RS, posteriormente para assinatura do contrato.
7.4.2 – Comprovação de registro e regularidade do responsável técnico junto ao órgão competente;
7.4.2.1 - Caso o responsável seja de outro Estado da Federação, deverá providenciar e apresentar visto do
mesmo no CREA – RS ou CAU-RS, posteriormente para assinatura do contrato.
7.4.3– Comprovação que o responsável técnico pertence ao quadro permanente de empregados da empresa
através da CTPS, contrato de trabalho, devidamente registrado, se sócio deverá provar o vínculo através do
contrato social;
7.4.4 – Capacitação técnico – profissional: Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por Empresas
Públicas ou privadas, em favor de profissional pertencente ao quadro técnico do licitante, devidamente
registrado(s) no órgão competente acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, que
comprove(m) a execução de obras/serviços compatíveis em características com o objeto da licitação.
7.4.4.1 – O pedido de compatibilidade de atestado de capacidade técnica para o objeto desta licitação, visam
garantir ao município que a licitante e o(s) responsável(is) possui(em) conhecimento e experiência nessas
atividades, e a presença desse profissional para garantir a boa técnica na prestação dos serviços.
7.4.5 - Termo de Vistoria ou Visita Técnica (Facultativa), realizada pelo responsável técnico da proponente
ou seu representante legal, emitido por servidor designado pela Prefeitura de Silveira Martins – RS, até o dia da
abertura dos envelopes às 08h, mediante agendamento, em dias de expediente fone (55) 3224-4800 no horário
das 07:45 às 11:00h e das 13h às 15h. A licitante poderá optar em renunciar a visita técnica apresentando a
declaração.
7.4.6 – É obrigatório apresentar o termo de Vistoria ou visita técnica ou a Declaração de Dispensa de visita
técnica junto com os documentos de Habilitação para fins habilitatórios.
7.5 – PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EPP
7.5.1 – A empresa que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação ou no cadastro de fornecedores,
declaração firmada por Técnico Contábil, Contador, ou Sócio Proprietário ou Certidão emitida por órgão
competente de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os
documentos previstos nesta licitação, mesmo que apresentem alguma restrição.
7.6 – DA DOCUMENTAÇÃO a ser apresentada:
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7.6.1 – Toda a documentação (Propostas/Habilitação) deverá ser em original ou cópias autenticadas em Cartório
ou por servidor da Administração Municipal.
8 – DA FASE DE PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02

8.1 – A proposta deverá ser redigida em idioma nacional, com valores em reais, apresentada em original,
rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, carimbada e assinada por
representante legal da empresa, constando orçamento por unidade e total para atendimento do objeto da
presente licitação, conforme quantitativos do Projeto.
8.2 – No preço deverão estar incluídos todos os custos e despesas decorrentes da execução do contrato, tais
como: responsabilidade técnica total, garantia da obra, pessoal, encargos sociais, materiais, sinalizações,
transporte, seguros, ferramental e equipamentos necessários, incluindo material de proteção individual,
uniformes e tributos de qualquer natureza.
8.3 – Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos (Art. 44 §3º).
8.4 – Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI); na proposta o percentual de
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) deverá incidir sobre o valor global. Os valores deverão ser apresentados
discriminadamente: – Valor da Obra (com BDI).
8.5 – Juntamente com a proposta deverá ser entregue as Planilhas Orçamentárias discriminada em preços
unitários e total expresso em moeda corrente nacional, devendo estes preços incluir todas as despesas com
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, firmado pelo licitante
ou por técnico legalmente habilitado.
8.6 – A execução dos serviços previstos nesta licitação deverá ser concluída conforme o cronograma físico
financeiro, sob pena de penalização nos termos do contrato a ser celebrado entre as partes. Todos os
documentos de caráter técnico que integram este processo licitatório (planilha orçamentária, cronograma físico
financeiro e afins), deverão estar assinados por profissionais habilitados, acompanhado da menção do título
profissional e nº da carteira do CREA/CAU (Resolução nº 282 de 24/08/83, art. 1º, inc. VIII).
8.7 – Os quantitativos e itens apresentados no Projeto Executivo e demais anexos deste Edital são estimados,
ficando a encargo do licitante sua conferência, bem como seu complemento para integral execução do objeto
licitado. O valor da proposta não poderá sofrer nenhuma correção/atualização no preço originalmente
proposto, para execução integral da obra desta licitação.
8.8 – Na proposta deverá constar prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data
fixada para o seu recebimento e abertura.
8.8.1 – Caso a proposta não apresentar data de validade, esta será considerada de 90 (noventa) dias;
8.9 – Não serão aceitas propostas cujo valor global ultrapasse o total de R$47.090,60 (quarenta e sete mil
noventa reais e sessenta centavos).
8.10 – Nos valores da proposta a licitantes deverá considerar toda a prestação do serviço e o fornecimento de
todo o equipamento, deslocamento, remoção, material, mão de obra e pessoal e todas as demais despesas
necessárias a plena e total execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades constantes
desta licitação e seus anexos. Não se admitirão pedidos de recomposição, revisão e/ou reajuste embasados na
ausência de previsão de quaisquer elementos necessários a conclusão da obra. Eventual paralização ou
suspensão dos serviços com base em tais argumentos será considerada inadimplemento e manejará a adoção
das medidas cabíveis pela PMSM, com a eventual aplicação das sanções consignadas neste instrumento e seus
anexos.
9 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
9.1 – Os licitantes deverão entregar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os envelopes Nº 01 –
HABILITAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA, fechados, indevassáveis e perfeitamente identificados,
contendo a seguinte inscrição para cada envelope, respectivamente:
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AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 – ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:

FONE:

E-MAIL:
AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022– ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:

FONE:

E-MAIL:
9.2 - A documentação de habilitação e propostas enviada via Correio ou qualquer outro meio, é de inteira
responsabilidade do licitante, quanto a sua chegada no dia e hora prevista no Edital.

10 – DA ENTREGA DO OBJETO:
10.1 – O objeto será recebido pelo engenheiro civil do município, através do Termo de Recebimento Provisório
da obra. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será apresentado somente 90 (noventa) dias após a
conclusão da mesma.

11 – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
11.1 – Iniciada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes na data, horário e local determinados
no preâmbulo, não serão recebidos pela Comissão quaisquer envelopes retardatários.
11.2 – A abertura dos envelopes contendo documentos e propostas será realizada sempre em ato público,
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de
Licitação e pelos representantes das empresas licitantes presentes.
11.3 – Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
licitantes presentes.
11.4 – Para fins de autenticidade, os documentos emitidos pela internet ficarão condicionados à verificação no
mesmo veículo eletrônico.
11.5 – Os procedimentos de julgamento da documentação e das propostas serão feitos nos termos dos art. 43,
44, 45 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
11.6 – Serão inabilitados os licitantes que na fase de habilitação não atenderem as disposições do item 7.
11.7 – Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender qualquer uma das condições do presente
edital, ou que cotarem preços acima do estabelecido.
11.8 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no
edital, os quais não foram apresentados na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, salvo a
ocorrência do disposto no parágrafo 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93.
11.9 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após observado o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93,
será realizado sorteio em ato público, se possível na mesma sessão, com a convocação dos representantes das
empresas licitantes interessadas, conforme alude o parágrafo 2º do art. 45 da mesma Lei.
11.10 – Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital.
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12 – DA GARANTIA
12.1 – A licitante vencedora será integral responsável pela obra em seus fatores de execução pelo prazo de 05
(cinco) anos, a contar da data de entrega definitiva da obra.
13 – DAS PENALIDADES

13.1 – Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste edital, poderão ser
aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93:
13.2 – Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento de
cláusulas contratuais que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave (A advertência e a anotação
restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando ocorrer descumprimento das obrigações
deste edital ou das obrigações assumidas no contrato, quanto, especialmente, àquelas relativas às
características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os
casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade não
recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).
13.3 – Multa equivalente a 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega do
objeto:
13.3.1 – O atraso na entrega dos produtos/serviços sujeitará o fornecedor ao pagamento de multa no percentual
acima relativamente ao valor da pendência, por dia de atraso, até o limite de 10% do valor devido, sem prejuízo
das demais sanções previstas neste edital e no contrato;
13.3.2 – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório,
e a sua cobrança não isentará o fornecedor da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;
13.3.3 – A multa aplicada ao fornecedor e os prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Silveira Martins serão
deduzidos de qualquer crédito a que tenha direito o fornecedor, cobrados diretamente ou judicialmente.
13.4 – Multa de até 1% (um por cento) do valor do contrato no caso de inobservância de qualquer obrigação
assumida no presente instrumento.
13.5 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na
oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e quatro)
meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:
13.5.1 – Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
13.5.2 – Recusa injustificada em entregar o produto dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de
Silveira Martins;
13.5.3 – Reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no contrato acarretando prejuízos para a
Prefeitura de Silveira Martins, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade,
quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados;
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13.5.4 – Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
13.5.5 – Irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura de Silveira Martins, ensejando frustração do
Registro de Preços ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do Município de Silveira Martins;
13.5.6 – Ações com intuito de levar à inexecução do contrato;
13.5.7 – Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Silveira Martins;
13.5.8 – Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
13.6 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função da natureza
ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes (A declaração de inidoneidade poderá ser
proposta pelo Secretário de Município das Finanças quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada
em prejuízo do Município de Silveira Martins, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de
faltas que acarretem prejuízo à Prefeitura Municipal de Silveira Martins ou aplicações sucessivas de outras
penalidades).
14 – DA IMPUGNAÇÃO E DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do edital até 05(cinco) dias úteis que antecederem a sessão
pública de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação.
14.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil
que anteceder a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação.
14.3 – Em todas as fases de presente licitação serão observadas as normas previstas no art. 109 da Lei 8.666/93.
14.4 – Os pedidos de impugnação serão aceitos via correios ou quando protocolados no setor de Protocolos da
Prefeitura ou quando encaminhado via e–mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br desde que acusado o
recebimento. Não serão aceitos pedidos de impugnação de outra forma.
14.5 – Após a data de abertura das habilitações, os recursos administrativos, caso houverem, serão aceitos
dentro dos prazos legais, somente quando protocolados no setor de protocolos do Município.
14.6 – Caso a empresa licitante não deseje interpor recursos à habilitação ou propostas, de outras empresas
concorrentes, a mesma poderá apresentar documento assinado pelo representante legal, informando da
desistência do mesmo, juntamente com a documentação de habilitação ou no momento da sessão pública.
15 – DO CONTRATO
15.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o representante legal da licitante
vencedora para assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05(cinco) dias
úteis contados da data da convocação, sob pena de decair do direito a contratação, nos termos do art. 64, da
Lei nº 8.666/93 e sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei.
15.1.1 – Para assinatura deste contrato, a licitante vencedora deverá apresentar:
151.1.1 – Declaração de que na qualidade de licitante, não foi declarada inidônea e nem está suspensa do direito
de licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e que comunicará a esta Administração
a superveniência de fato impeditivo.
15.2 – O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período desde que haja solicitação
expressa do fornecedor, e motivo justificado.
15.3 – Não assinando o contrato no prazo anteriormente estipulado, a Administração convocará as licitantes
remanescentes na ordem de classificação das propostas, para a assinatura deste, em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou então revogará a licitação, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
15.4 – A partir da assinatura do contrato, a licitante vencedora se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas.
16 – GARANTIA DO CONTRATO, DA CAUÇÃO
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16.1 - Deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de
decair o direito à contratação, conforme prevê o § 4º do art. 56 da Lei 8666/93. A garantia poderá ser realizada
em uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) carta de fiança bancária.
16.2 - No caso de fiança bancária, a licitante vencedora deverá utilizar modelo, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação,
por toda a duração do contrato, independente de notificação do Município, sob pena de rescisão contratual.
16.3 - No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice
emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do Município, cobrindo o risco de quebra do
contrato, pelo prazo de duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a
duração do contrato, independente de notificação do Município, sob pena de rescisão contratual.
16.4 - No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de avaliação da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa
de atualização, condições de resgate.
16.5 - O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser depositado no BANRISUL (Banco do
estado do Rio Grande do Sul).
16.6 - O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue conforme instruções da Entidade de
Licitação.
16.7 - A Garantia de execução deverá ser efetuada em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato
numa das modalidades descritas no subitem 16.1.
16.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 15(quinze) dias consecutivos
após o Recebimento Definitivo da Obra pela contratante.
16.9 - A Caução Garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida atualizada monetariamente,
conforme prevê o § 4º do art. 56 do citado diploma legal.
16.10 - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma
do art. 70, da Lei 8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser em original ou cópias autenticadas em cartório ou por
servidor da Administração Pública.
17.2 – Serão feitas autenticações somente até 30 minutos antes da abertura dos envelopes, em horário de
expediente.
17.3 – Pede-se que os documentos de HABILITAÇÃO sejam entregues na mesma ordem que estão dispostos no
item 7 deste Edital.
17.4 – As cópias deverão estar perfeitamente legíveis. Não serão aceitas cópias mal reproduzidas que ponham
em dúvida suas análises.
17.5 – Qualquer documento que coloque em dúvida o julgamento da Comissão ensejará a desclassificação do(s)
item(ns) ao(s) qual(is) o documento esteja relacionado.
17.6 – Após a assinatura do contrato, o licitante deverá manter sua condição de habilitação e propostas durante
o período de vigência da mesma, apresentando para a comissão de licitação as certidões que vencerem no
decurso dos 12 meses, ou em sua prorrogação, caso solicitado.
17.7 – Quaisquer dúvidas em relação aos itens, suas quantidades ou ditames do edital poderão ser esclarecidas
através de solicitação por escrito, que deverá ser remetida à Comissão de Licitação pelo e-mail
licitacao@silveiramartins.rs.gov.br, telefone nº(55)3224-4800, nos horários de 08h às 11:45h e das 13h às
16:30h.
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17.8 – O solicitante deverá informar junto com o pedido de esclarecimento seu e-mail para receber a resposta.
18 – DAS OBRIGAÇÕES
18.1 – DA CONTRATADA:
18.1.1 – Prestar ao CONTRATANTE os serviços descritos no objeto deste contrato.
18.1.2 – Assume a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus
empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, atendidas as condições previstas no Edital.
18.1.3 – Obriga-se a executar as obras atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e
garantias técnicas atinentes à matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse
das contratantes observando especialmente, o estabelecido no referido Edital.
18.1.4 – Obter expressa autorização da Administração antes de qualquer atividade que não esteja prevista no
Projeto Básico e de qualquer gasto que não esteja expresso na planilha de quantitativos e custo unitário.
18.1.5 – O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando à Contratada o que for necessário a regularização das
faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam sanados.
18.1.6 – A CONTRATADA deverá elaborar Diário de Obra, devendo ser o mesmo apresentado quando solicitado
pela contratante ou nos casos previstos neste contrato.
18.1.6.1 - O DIÁRIO DE OBRA deverá conter:
18.1.6.1.1 - Data;
18.1.6.1.2 - Levantamento fotográfico do serviço executado;
18.1.6.1.3 - Qual a situação climática;
18.1.6.1.4 - Quantos trabalhadores estão em campo e quais suas funções;
18.1.6.1.5 - Quais foram os trabalhos realizados;
18.1.6.1.6 - Que materiais foram empregados;
18.1.6.1.7 - Todos os dados administrativos relevantes.
18.1.7 – Facultar o livre acesso do representante e/ou peritos a suas fábricas depósitos e instalações, bem como
a todos os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a
qualquer título, em responsabilidade por parte da Contratante, na forma do estipulado no item do Edital.
18.1.8 – Responsabilizar-se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude
de dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência,
imperícia e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou preposto,
ficando assegurado o direito de regresso;
18.1.9– Fornecer pessoal habilitado para a execução do objeto, ARTs e demais atribuições constantes deste
instrumento;
18.1.10 – A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, qualquer
anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução das obras, que possam comprometer a sua
qualidade.
18.1.11 – A CONTRATADA obriga-se a manter/continuar a obra após o pagamento dos primeiros 50%
(cinquenta por cento) concluídos para fins de liberação dos valores restantes.
18.1.12 - Efetuar o pagamento nos termos estipulados na Cláusula Terceira;
19 – DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
19.1 – ANEXO I – Memorial Descritivo;
19.2 – ANEXO II – Composição BDI;
19.3 – ANEXO III –Cronograma Físico Financeiro
19.4 – ANEXO IV – Planilha Orçamentária;
19.5 – ANEXO V –Memorial de cálculo;
19.6 – ANEXO VI – Prancha 1 – Planta de situação e localização;
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19.7 – ANEXO VII – Prancha 2 – Seção tipo;
19.8 – ANEXO VIII – Prancha 3 – Projeto geométrico;
19.9 – ANEXO IX – Prancha 04 - Planta de sapatas e formas;
19.10 – ANEXO X – Prancha 05 - Detalhes telhado;
19.11 – ANEXO XI - Prancha 06 - Armaduras;
19.12 – ANEXO XII – Proposta Financeira;
19.13 – ANEXO XIII – Declaração de não vínculo ao poder público;
19.14 – ANEXO XIV - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP.
19.15 – ANEXO XV – Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF.
19.16 – ANEXO XVI – Modelo de declaração de disponibilidade de materiais e mão de obra;
19.17 – ANEXO XVII – Declaração de dispensa de visita técnica.
19.18 – ANEXO XVIII – Modelo de Desistência de Recursos Habilitação;
19.19 – ANEXO XIX – Modelo de Desistência de Recursos Propostas;
19.20 – ANEXO XX – Minuta de contrato.

Silveira Martins, 06 de maio de 2022.
Comissão de Licitação

Este procedimento licitatório foi juridicamente analisado e formalmente
aprovado, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
Em ____ /____ /_____.
__________________________
Anderson Martins Medina
OAB/RS 71.594
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUÇÃO DA NOVA EDIFICAÇÃO DO ARQUIVO MORTO

1.

DESCRIÇÃO
O projeto consiste na execução da construção da nova edificação do Arquivo Morto da Sede Administrativa

da Prefeitura Municipal de Silveira Martins. A área total do empreendimento corresponde a 59,40m².
2.

LOCALIZAÇÃO
O projeto será executado no pátio da sede administrativa da prefeitura municipal, local ao lado onde se

encontra construído uma das garagens dos veículos da prefeitura, localizado na Rua 21 de Abril, 163.

Fonte: Google Earth

3.

PLACA DA OBRA
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A placa, com as informações da obra, deverá ser confeccionada em chapa galvanizada e adesivada com
as dimensões, cores e informações conforme o modelo abaixo. Esta deverá ser instalada no início da obra
em local visível e fixada em pontaletes de madeira enterrados no solo.
4.

CANTEIRO DE OBRA

O canteiro de obras deverá ser conservado limpo e organizado.
5.

SAPATAS
Para a confecção das sapatas deverá ser feita a escavação manual no solo firme do terreno já com as

medidas da sapata, as sapatas terão base quadrada medindo 60x60cm e deverão ser localizadas nas posições
conforme o projeto e terão 40 centímetros de profundidade. A base deverá estar totalmente nivelada sem
materiais soltos.
A armadura a ser utilizada será toda com aço CA-50 Φ 10,0mm conforme o projeto de armadura e as
esperas dos pilares deverão estar bem centralizadas e amarradas na armadura da base da sapata.
A concretagem será feita com o uso de jerica e utilizado concreto de 30MPa.

6.

VIGAS DE BALDRAME
Para as vigas de baldrame deverão ser montadas formas de madeira apoiadas no solo apoiadas sobre

os blocos das sapatas e com as dimensões conforme o projeto de formas de vigas baldrame e pilares.
A armadura das vigas de baldrame deverão ser executadas de acordo com o projeto de detalhes das
armaduras das vigas de baldrame.
Antes de serem colocadas as armaduras dentro das formas, deverá ser feita a instalação das barras de
ancoragem que vão ancorar as novas vigas nas estruturas existentes. Para a aplicação das barras de ancoragem
deverá ser feito um furo na estrutura existente e aplicado adesivo estrutural a base de resina epóxi
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bicomponente na ponta de cada uma das barras colando-as na estrutura existente, somente após seco o
adesivo deverá ser feita a amarração das armaduras das vigas nas barras de ancoragem.
A concretagem será feita com o uso de jericas e será utilizado concreto classe 30MPa de resistência. Deverá
ser feito o adensamento e o acabamento.
A impermeabilização das vigas baldrame deverá ser aplicada duas demãos de maneira que cubra todas as
superfícies das vigas (superior e laterais). Caso no decorrer da obra algum ponto tenha a camada
impermeabilizada retirada, esta deverá ser reaplicada.
7.

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
As alvenarias serão feitas com tijolos cerâmicos de 6 furos (9x14x19cm) utilizados “em pé” ficando as

paredes com dimensão final de 20cm (14cm do tijolo e 3cm do reboco em cada lado).
Para a amarração da nova parede na alvenaria existente serão utilizadas as telas de aço galvanizadas para
alvenaria a cada 3 fiadas e estas fixadas com parafuso nas alvenarias existentes.
Em baixo das duas janelas serão feitas as contravergas moldadas in loco em concreto, medindo 10cm de
altura e passando 20cm de cada lado do vão, com duas barras de ferro 8,0mm.
Sobre as paredes, conforme mostra o projeto na planta de Corte “AA”, será feita a cinta de amarração de
alvenaria moldada in loco em concreto, na cinta serão utilizados 2 ferros de 8,0mm sobre os tijolos, estes dois
ferros deverão ser ancorados nas alvenarias existentes da mesma maneira que a ancoragem na viga de
baldrame utilizando o adesivo estrutural bicomponente.
Todas as alvenarias deverão receber chapisco e reboco em toda a sua altura e tanto no lado interno como
no lado externo para recebimento de pintura.
Antes da pintura, todas as paredes deverão receber uma demão de fundo selador acrílico.
A pintura das alvenarias, tanto interna como externa, deverá ser executada em duas demãos com tinta
látex acrílica de boa qualidade e a cor deverá ser definida com o setor de administração da prefeitura
municipal. A pintura deverá ser uniforme cobrindo totalmente o fundo da parede.
8.

PILARES
Os pilares serão executados junto com as alvenarias, assim a alvenaria serve como forma lateral do pilar

e o concreto do pilar nos furos dos tijolos ajuda na amarração das alvenarias nos pilares.
A armadura dos pilares deverão ser executadas de acordo com o projeto de detalhes das armaduras dos
pilares.
A armadura dos pilares deverão ser transpassadas e amarradas nas esperas executadas nas sapatas.
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Nos espaços onde a alvenaria não serve de forma para os pilares estas deverão ser feitas com tábuas em
madeira serrada formando as dimensões dos pilares conforme o projeto de formas dos pilares.
A concretagem será feita com o uso de baldes e será utilizado concreto classe 25MPa de resistência.
Deverá ser feito o adensamento e o acabamento, respeitando o cobrimento mínimo.
9.

PISO
O piso será de concreto usinado, com resistência de 30MPa, ele deverá ser reguado e desempenado.
No lado de fora na frente da porta também será feito de concreto usinado, reguado e desempenado, no

mesmo nível da calçada existente.
Primeiro deverá ser feito um lastro com material granular (brita 1, brita 2 ou material semelhante com
características compatíveis para o serviço e aprovado pela fiscalização) de aproximadamente 5cm de altura
espalhado por todo o espaço não deixando solo amostra impedindo que ele se misture ao concreto durante a
execução da concretagem.
Na concretagem será utilizado concreto classe 30MPa de resistência, será uma laje de concreto com 6cm
de espessura. Deverá ser feito o adensamento do concreto, ele deverá ser reguado e desempenado de maneira que
fique com acabamento final satisfatório para ser utilizado como piso definitivo.
Deverá ser executada uma junta de retração do piso de concreto no alinhamento do centro do pilar P2
atravessando até o outro lado no sentido mais estreito da sala.
Após o endurecimento do concreto deverá ser feito o tratamento da junta com a utilização de tarugo de
polietileno e a selagem e o acabamento com selante PU.
10. COBERTURA E TELHADO
O telhado será de uma água com o caimento de 15% para a frente da construção, feito de telhas de
fibrocimento de 6,0mm e estrutura de madeira, com vigas de madeira aplainadas (terças) de 6x15cm apoiados nas
alvenarias e embutida na alvenaria existente a cada 60cm.
Além das telhas de fibrocimento, serão feitas três fileiras com telhas translucidas de fibra de vidro de 6mm
de espessura, dispostos conforme o planta da cobertura, para maior luminosidade no interior do ambiente.
Sobre as vigas vai ser instalado o forro de madeira, forro de assoalho parede de eucalipto sem nós. Nos
locais onde tem a telha translucida de fibra de vidro vai ser feita uma abertura de um vão (janela) no forro de
madeira medindo 0,60x3,00m para entrada de luz natural.
Entre o forro e as telhas vão os caibros (aparelhados) de madeira 6x8cm a cada 1,50m de espaçamento,
onde serão parafusadas as telhas.
O forro e as vigas de madeira deverão receber aplicação de uma demão de verniz incolor.
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No telhado deverá ser instalada uma calha de platibanda em chapa de aço galvanizada com dimensões
conforme figura 01 abaixo, e nela será instalado um tubo de 100mm de PVC para a descida da água e na ponta de
baixo uma curva de PVC para reduzir a velocidade da água e não agredir o solo.
Figura 01: Detalhamento da calha

11.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme a NBR 5410, seguindo os detalhamentos do
projeto, a rede elétrica será ligada à rede já existente na prefeitura municipal.
Será instalado um quadro de distribuição com espaço para três disjuntores, nele será instalado um disjuntor
de 16A, para o circuito das 4 lâmpadas e uma tomada de 10A, sendo um interruptor duplo com tomada (2P+T).
Os eletrodutos serão do tipo flexível corrugado em PVC diâmetro nominal de 25mm, serão embutidos nas
paredes e passarão por dentro do forro. Condutores 2,5mm
Os pontos de iluminação e o ponto de tomada deverão seguir conforme representado no projeto, localizado
entre a porta e a caixa de disjuntores,
As luminárias serão do tipo plafon em plástico, base E27, com potência máxima de 100W.
12.

ESQUADRIAS

As esquadrias deverão seguir a posição e as dimensões detalhadas no projeto.
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As duas janelas deverão ser de ferro, medindo 150 x 60 cm (L x H), reforçada, tipo basculante de abrir, com
chumbador, com vidro do tipo martelado ou canelado de 4mm de espessura, de boa qualidade com material
resistente.
A porta externa será de ferro, será utilizada uma porta que a prefeitura vai fornecer (esta porta já existe e
foi retirada de outro local), a empresa contratada vai ser responsável apenas pela colocação da porta no local, a
colocação dos vidros e a pintura. Os vidros da porta deverão ser iguais aos vidros das janelas, vidros do tipo
martelado ou canelado de 4mm de espessura. Serão utilizados um auxiliar de pedreiro e um pedreiro para fazer a
colocação da porta.
Um auxiliar de pedreiro será utilizado para a colocação dos vidros das janelas e da porta.
Todas as esquadrias, portas e janelas, deverão ser pintadas com tinta alquídica de acabamento (esmalte
sintético acetinado), cor branca, aplicada a rolo ou pincel em duas demãos.
13.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra deverá ser entregue à fiscalização, completa e totalmente concluída, no prazo de 35 dias,

conforme o cronograma físico-financeiro, a contar da data da ordem de início emitida pelo setor competente da
Prefeitura Municipal. A segurança dos funcionários da obra, assim como a EPI’s e a segurança das demais pessoas
que transitam próximo a obra é de responsabilidade da empresa executora da obra.
A Contratada deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações definitivamente ligadas. O
canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais próprios que não causem
prejuízos ao andamento da construção.
A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra,
vidros isentos de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de matérias também devem ser
recolhidos.
Silveira Martins, 04 de abril de 2022.

______________________________________
Talita Resmin Colaço
Eng. Civil CREA/RS 229668

17
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO II

18
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO III

19
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO IV

20
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

21
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

22
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

23
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

24
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO V

25
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

26
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

27
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

28
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT

29
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO VI

30
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO VII

31
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO VIII

32
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO IX

33
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO X

34
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO XI

35
Rua 21 de Abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO – SMIT
ANEXO XII
PROPOSTA FINANCEIRA

Empresa:

CNPJ:

Endereço:
Fone/Fax:

e-mail:

Dados bancários:
Data:...../...../2022

Validade da Proposta:

Assinatura:

ITEM

DESCRIÇÃO
CONTRATAÇÃO

DE

VALOR DE REFERÊNCIA

VALOR DA PROPOSTA

EMPRESA

PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE
ARQUIVO, A ÁREA TOTAL DO
EMPREENDIMENTO
1

CORRESPONDE
CONFORME
DESCRITIVOS,

R$47.090,60 (quarenta e sete
A

59,40M²,
MEMORIAIS

PLANILHAS

mil noventa reais e sessenta

R$

centavos)

E

DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE
EDITAL
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SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO XIII
À Comissão de Licitação:

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO AO PODER PÚBLICO
(Modelo)

(Razão Social da licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que a
empresa não possui em seu quadro societário servidores públicos ativos, ou empregado de empresa pública
ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de _____.

_______________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Modelo)

A ____________ (nome da empresa) ______________, CNPJ nº___________, sediada em _________ (endereço
completo) __________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº________________, DECLARA, sob as penas da Lei,
nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de ( )microempresa ou
( )empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de
exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

____________________, de ___________ de 2022.

Responsável: _______________________________
Assinatura:__________________________________
Carimbo
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º, INCISO XXXIII – CF
(Modelo)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, sob a
modalidade TOMADA DE PREÇO 006/2022 – PMSM, instaurado pela Prefeitura Municipal de Silveira Martins,
em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27
da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________, em _____ de ___________________de _____.
Razão Social: _________________________________________________
___________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO
OBJETO
A Empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço), declara ao
município:
1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução
do objeto especificado no certame licitatório TOMADA DE PREÇO 006/2022, em especial os seguintes itens:
1.1. Dos equipamentos e materiais necessários para execução do objeto;
1.2. Mão de obra qualificada;
1.3. Responsável Técnico pertencente ao quadro permanente de empregados da empresa.
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.
_________________, ______ de xxxxxxxxx de 2022.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
Carimbo
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DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa ____________________________________________________, CNPJ _____________________________, por
intermédio do(a) Senhor(a) _________________________________________, indicado expressamente como seu
representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital de TOMADA DE PREÇO
006/2022 e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital. Declara, ainda,
que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes, não recaindo em nenhuma hipótese
qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.
Declaro que me foi dado acesso aos locais, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei.

_______, __, ________ de ____________ de ______.

________________________________
Responsável legal
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Desistência do Prazo Recursal Habilitações

A empresa abaixo assinada, participante deste certame, por seu representante legal ou credenciado, vem
através do presente, renunciar expressamente ao prazo recursal de habilitação, conf. Art 109 da Lei
federal 8.666/93 e posteriores alterações, do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO
006/2022, desde que considerados HABILITADOS, passando para a fase de recebimento das propostas.

____________________, de ___________ de 2022.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Desistência do Prazo Recursal Propostas
A empresa abaixo assinada, participante deste certame, por seu representante legal e/ou credenciado,
declara, na forma e sob as penas da Lei 8.666/93, que não pretende recorrer do resultado do julgamento
das propostas de preços referente a TOMADA DE PREÇO 006/2022, renunciando expressamente, ao
direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento
licitatório.

____________________, de ___________ de 2022.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________
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MINUTA DE CONTRATO NºXXX/20XX
Pelo presente instrumento de Contrato, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
MARTINS, CNPJ 92.457.217/0001-43, neste ato representado por seu Prefeito Fernando Luiz Cordero,
denominado CONTRATANTE, e de outro a Empresa............................................., CNPJ......................................,
localizada à Rua ....................................., nº......., bairro.............,

no Município de ............................., a seguir

denominada CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARQUIVO, A ÁREA TOTAL DO
EMPREENDIMENTO CORRESPONDE A 59,40M², CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E
DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EDITAL.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1 – Este Contrato está vinculado ao Edital de Tomada de Preços 006/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução das obras ora contratadas o valor de R$
_________________ (_______________________).
3.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal e Diário de Obra na
Secretaria de Finanças, devidamente visada pelo engenheiro civil, bem como da apresentação do diário de
obra.
3.3 – Os pagamentos serão realizados em parcelas conforme os boletins de medição. A última parcela será
paga após a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. Os valores serão liberados diretamente
a CONTRATADA, à ordem da Administração Municipal, desde que não ocorram problemas de execução ou
irregularidades na apresentação de documentos.
3.4 – A CONTRATADA receberá o pagamento conforme atividades já executadas devidamente descritas no
boletim de medição do engenheiro da prefeitura e no Diário de Obra.
3.5 – Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o mesmo seja
definitivamente regularizado.
3.6 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou serviço for entregue
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
3.7 – Não haverá reajuste do valor proposto durante a vigência do Contrato;
3.7.1 – Somente será concedido reajuste, se solicitado formalmente, em caso de prorrogação contratual
(após o primeiro ano) e para tal o indexador será o IGPM-FGV do período.
3.8 – Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será concedido
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
4.1 – DA CONTRATADA:
4.1.1 – Prestar ao CONTRATANTE os serviços descritos no objeto deste contrato.
4.1.2 – Assume a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus
empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, atendidas as condições previstas no Edital.
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4.1.3 – Obriga-se a executar as obras atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições
e garantias técnicas atinentes à matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o
interesse das contratantes observando especialmente, o estabelecido no referido Edital.
4.1.4 – Obter expressa autorização da Administração antes de qualquer atividade que não esteja prevista no
Projeto Básico e de qualquer gasto que não esteja expresso na planilha de quantitativos e custo unitário.
4.1.5 – O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando à Contratada o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam sanados.
4.1.6 – A CONTRATADA deverá elaborar Diário de Obra, devendo ser o mesmo apresentado quando solicitado pela
contratante ou nos casos previstos neste contrato.
4.1.6.1 - O DIÁRIO DE OBRA deverá conter:
4.1.6.1.1 - Data;
4.1.6.1.2 - Levantamento fotográfico do serviço executado;
4.1.6.1.3 - Qual a situação climática;
4.1.6.1.4 - Quantos trabalhadores estão em campo e quais suas funções;
4.1.6.1.5 - Quais foram os trabalhos realizados;
4.1.6.1.6 - Que materiais foram empregados;
4.1.6.1.7 - Todos os dados administrativos relevantes.
4.1.7 – Facultar o livre acesso do representante e/ou peritos a suas fábricas depósitos e instalações, bem como a
todos os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a
qualquer título, em responsabilidade por parte da Contratante, na forma do estipulado no item do Edital.
4.1.8 – Responsabilizar-se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude de
dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia e
imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou preposto, ficando assegurado
o direito de regresso;
4.1.9 – Fornecer pessoal habilitado para a execução do objeto, ARTs e demais atribuições constantes deste
instrumento;
4.1.10 – A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, qualquer anormalidade
que eventualmente apure ter ocorrido na execução das obras, que possam comprometer a sua qualidade.
4.1.11 – A CONTRATADA obriga-se a manter/continuar a obra após o pagamento dos primeiros 50% (cinquenta
por cento) concluídos para fins de liberação dos valores restantes.
4.1.12 - Efetuar o pagamento nos termos estipulados na Cláusula Terceira;
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA
5.1 – O prazo para entrega da obra é de no máximo 35 (trinta e cinco) dias, a contar da data de emissão da
ordem de serviços.
5.1.1 – Qualquer alteração no prazo supra referido, poderá ser prorrogado e dependerá da prévia aprovação,
por escrito, do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS
6.1 – O presente Contrato correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
0601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORGÃOS SUBORDINADOS
2034 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Fonte: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES (180)
RECURSO LIVRE: 001
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
7.1 – A inexecução do presente Contrato ou a sua rescisão terá tratamento disposto na Lei nº 8.666/93
atualizada pela Lei nº 8.883/94.
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – Este contrato será gerido na pessoa do Gestor conforme Portaria xxx/20XX.
8.2 – A fiscalização será feita conforme Portaria xxx/20XX.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DO CONTRATO – CAUÇÃO
9.1 - Deverá a CONTRATADA prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob
pena de decair o direito à contratação, conforme prevê o § 4º do art. 56 da Lei 8666/93. A garantia poderá
ser realizada em uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) seguro garantia;
c) carta de fiança bancária.
9.2 - No caso de fiança bancária, a CONTRATADA deverá utilizar o modelo fornecido por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação,
por toda a duração do contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão
contratual.
9.3 - No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice
emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra
do contrato, pelo prazo de duração do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação,
por toda a duração do contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão
contratual.
9.4 - No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de avaliação
da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate,
taxa de atualização, condições de resgate.
9.5 - O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser depositado no BANRISUL (Banco do
estado do Rio Grande do Sul).
9.6 - O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue conforme instruções da
CONTRATANTE.
9.7 - A Garantia de execução deverá ser efetuada em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato
numa das modalidades descritas no subitem 9.1.
9.8 - A garantia prestada pela CONTRATADA lhe será restituída ou liberada (quinze) dias consecutivos após
o Recebimento Definitivo da Obra pela CONTRATANTE.
9.9 - A Caução Garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida atualizada monetariamente,
conforme prevê o § 4º do art. 56 do citado diploma legal.
9.10 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
na forma do art. 70, da Lei 8.666/93. O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1 – Este Contrato poderá ser rescindido:
Por ato unilateral da Administração, nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93;
10.1.1 – Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a
Administração;
10.1.2 – Judicialmente, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES, MULTAS E INADIMPLEMENTO
11.1 – Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste contrato, poderão ser
aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93:
11.2 – Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento de

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 47 de 48
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
cláusulas contratuais que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave (A advertência e a anotação
restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando ocorrer descumprimento das
obrigações deste edital ou das obrigações assumidas no contrato, quanto, especialmente, àquelas relativas
às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados
os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade
não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).
11.3 – Multa equivalente a 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega
do objeto:
11.3.1 – O atraso na entrega dos produtos/serviços sujeitará o fornecedor ao pagamento de multa no
percentual acima relativamente ao valor da pendência, por dia de atraso, até o limite de 10% do valor devido,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste edital e no contrato;
11.3.2 – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter
compensatório, e a sua cobrança não isentará o fornecedor da obrigação de indenizar eventuais perdas e
danos;
11.3.3 – A multa aplicada ao fornecedor e os prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Silveira Martins
serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha direito o fornecedor, cobrados diretamente ou
judicialmente.
11.4 – Multa de até 1% (um por cento) do valor do contrato no caso de inobservância de qualquer obrigação
assumida no presente instrumento.
11.5 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na
oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e
quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser aplicada quando:
11.5.1 – Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
11.5.2 – Recusa injustificada em entregar o produto dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal
de Silveira Martins;
11.5.3 – Reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no contrato acarretando prejuízos para
a Prefeitura de Silveira Martins, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade,
quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados;
11.5.4 – Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
11.5.5 – Irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura de Silveira Martins, ensejando frustração do
Registro de Preços ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do Município de Silveira
Martins;
11.5.6 – Ações com intuito de levar à inexecução do contrato;
11.5.7 – Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Silveira Martins;
11.5.8 – Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
11.6 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função da
natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes (A declaração de inidoneidade
poderá ser proposta pelo Secretário de Município das Finanças quando constatada a má-fé, ação maliciosa
e premeditada em prejuízo do Município de Silveira Martins, evidência de atuação com interesses escusos
ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à Prefeitura Municipal de Silveira Martins ou aplicações
sucessivas de outras penalidades).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a CONTRATANTE e CONTRATADA será
efetivada, via de protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, durante o
período de vigência de Contrato.
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12.2 – Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação ora ajustada será efetuada
mediante acordo escrito firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrantes deste instrumento
observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a
Administração na forma do estipulado no inciso “I“ do artigo 65 da Lei 8666/93.
12.3 – As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conforme com todas as disposições e regras
atinentes a contratos contidas na Lei 8666/93 com suas alterações posteriores, bem como, com todas
aquelas contidas na Licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.
12.4 – Os termos de recebimento provisório serão emitidos concomitantemente com os boletins de medição,
e o termo de recebimento definitivo somente após 90 dias da conclusão da obra.
12.5 – Não será permitida a subcontratação parcial ou total da obra, devendo a CONTRATADA realizar
TODOS os serviços constantes neste Edital.
12.6 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria – RS para solucionar todas as questões oriundas deste
ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual
teor e forma, perante 2 (duas) testemunhas estando de acordo com o estipulado.
Silveira Martins, ______ de _____________________ de 2022.

___________________________

____________________________________

Município de Silveira Martins
FERNANDO LUIZ CORDERO
Prefeito Municipal

EMPRESA
CNPJ

Este procedimento licitatório foi juridicamente
analisado e formalmente aprovado, nos termos
do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
Em ____ /____ /_____.

TESTEMUNHAS
1- ________________________________
2- ________________________________

__________________________
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
OAB/RSxxxxxx
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