Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021

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 por item, 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 14 de dezembro de 2021, de acordo com o que segue:
1 – OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS –
RS, EM ZONA RURAL, LOCALIDADE DE LINHA UM SUL QUE SE PROLONGARÁ POR 1,5 QUILÔMETROS
COM PEDRAS IRREGULARES, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS EM
ANEXO A ESTE EDITAL.
1.2 - Os trechos serão executados com pedras irregulares e colocação de meios-fios conforme memoriais
descritivos, planilhas e documentos em anexo a este edital.
2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
2.1 - O prazo de execução do Trecho será de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data de emissão
da ordem de início dos serviços.
2.2 – Qualquer alteração no prazo supra referido dependerá da prévia aprovação, por escrito, do
CONTRATANTE.
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.
3.5 – O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se a construção ou serviço for entregue
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
3.6 – 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.
3.7 – 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.
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4 – DOS RECURSOS:
4.1 – As despesas decorrentes do objeto acima correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
2033 – Manutenção Recuperação de Pontes e Bueiros e Estradas Municipais
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (177)
RECURSO 001 - Livre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 – 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.
6.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
6.2.1 – Encontrem-se em processo de falência ou concordata;
6.2.4 – Estejam reunidas em consórcio.
6.3 – 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.
6.4 – 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.
6.5 – O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de
sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.
6.6 – A qualidade dos serviços será garantida pela empresa vencedora, conforme determina o Código de
Defesa do Consumidor.
6.7 – 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.
6.7.1 – Para efetuar o cadastro a empresa deverá apresentar os documentos relacionados no item 7,
subitens 7.1, 7.2 e 7.3.
6.7.2 – As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitidos pelo município 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.
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7 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01
7.1 – Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA deverão ser apresentados:
7.1.1 – Registro Comercial no caso de empresa individual;
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 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (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 ou órgão
competente;
7.2.7 – 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 – Para fins de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deverão ser apresentados:
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 seguinte fórmula, os quais deverão ser comprovados mediante apresentação
de laudo técnico assinado por contador responsável, podendo ser analisado pelo contador do município:
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:
LIQUIDEZ GERAL:
SOLVÊNCIA GERAL:

AC = índice mínimo: 1,00
PC

AC + ARLP = índice mínimo: 1,00
PC + PELP
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,
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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).
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
7.3.5 – 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 do contrato.
7.3.6 – 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 e de seu(s) responsável(is) técnico(s)
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo – CAU.
7.4.1.1 – Caso a empresa seja de outro Estado da Federação e sagrar-se vencedora do certame, deverá
providenciar e apresentar visto das mesmas no CREA – RS ou CAU-RS, posteriormente para assinatura
do contrato.
7.4.2 – Comprovação que o(s) responsável(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente de
empregados da empresa na data da abertura da licitação, através da CTPS, de contrato trabalho e ou
contrato de prestação de serviço, devidamente registrado até a data anterior da abertura deste processo
licitatório, se sócio deverá provar o vínculo através do contrato social.
7.4.3 – 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 – 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 pelo
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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 (MODELO ANEXO XIII).
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.
7.4.7 - Declaração de disponibilidade de recursos materiais, humanos para a execução dos serviços
licitados, até assinatura do contrato. (MODELO ANEXO XIV).
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 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:
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). (MODELO ANEXO II).
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 e por técnico legalmente habilitado (MODELO ANEXO IV).
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
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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$ 540.011,21 (quinhentos e
quarenta mil onze reais e um centavo).
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:
AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:

FONE:

E-MAIL:
AO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA
NOME DO LICITANTE:
CNPJ:

FONE:

E-MAIL:
9.2 - A documentação de habilitação e propostas enviadas 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(a) civil do município e pelo fiscal de contrato, 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.
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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 (observar o item 11.10).
11.10 – Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
11.11 – Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.
11.11.1 - A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta,
seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso
interposto.
11.12 – Não ocorrerá o empate se a proposta melhor classificada já for de microempresa ou de empresa
de pequeno porte.
11.13 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de dois dias
úteis, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
11.14 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.11, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.15 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o item
11.13, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 11.11, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
11.16 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta.
11.17 – Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital.
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
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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 da construção/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;
17.5.2 – Recusa injustificada em entregar a construção 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;
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 máfé, 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).
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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 (ANEXO XVII e ANEXO XVIII).
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.
15.2.1 – Para assinatura deste contrato, a licitante vencedora deverá apresentar:
15.2.1.1 – 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 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser em original ou cópias autenticadas em cartório
ou por servidor da Administração Pública.
16.2 – Serão feitas autenticações somente até 30 minutos antes da abertura dos envelopes, em horário
de expediente.
16.3 – Pede-se que os documentos de HABILITAÇÃO sejam entregues na mesma ordem que estão
dispostos no item 7 deste Edital.
16.4 – As cópias deverão estar perfeitamente legíveis. Não serão aceitas cópias mal reproduzidas que
ponham em dúvida suas análises.
16.5 – Qualquer documento que coloque em dúvida o julgamento da Comissão ensejará a
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desclassificação do(s) item(ns) ao(s) qual(is) o documento esteja relacionado.
16.6 – 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.
16.7 – 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 email licitacao@silveiramartins.rs.gov.br, telefone nº(55)3224-4800, nos horários de 08h às 11:45h e das
13h às 16:30h.
16.8 – O solicitante deverá informar junto com o pedido de esclarecimento seu e-mail para receber a
resposta.
17 – DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
17.1 – ANEXO I – Projeto Executivo;
17.2 – ANEXO II – Composição BDI;
17.3 – ANEXO III –Cronograma Físico Financeiro
17.4 – ANEXO IV – Planilha Orçamentária;
17.5 – ANEXO V – Prancha 1 – Seção tipo;
17.6 – ANEXO VI – Prancha 2 – Planta de situação e localização;
17.7 – ANEXO VII – Prancha 3 – Projeto geométrico;
17.8 – ANEXO VIII – Proposta Financeira;
17.9 – ANEXO IX – Declaração de não vínculo ao poder público;
17.10 – ANEXO X - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP.
17.11 – ANEXO XI – Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF.
17.12 – ANEXO XII – Modelo de declaração de disponibilidade de materiais e mão de obra;
17.13 – ANEXO XIII – Declaração de dispensa de visita técnica.
17.14 – ANEXO XIV – Modelo de Desistência de Recursos Habilitação;
17.15 – ANEXO XV – Modelo de Desistência de Recursos Propostas;
17.16 – ANEXO XVI – Minuta de contrato.

Silveira Martins, 29 de novembro de 2021.
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 ____ /____ /_____.
__________________________
Diego Bacchi Kienetz
OAB/RS 110.141
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ANEXO I

TRECHO 1- PROJETO EXECUTIVO
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA UM SUL

1. DESCRIÇÃO
O projeto consiste na pavimentação do trecho da Estrada Municipal que liga a cidade de São
João do Polêsine, localidade Vale Vêneto, com o município de Silveira Martins – RS, em zona rural,
localidade de Linha Um Sul. Que se prolongará por 1500 metros com pedras irregulares.

2. JUSTIFICATIVA
Silveira Martins é berço da Quarta Colônia de Imigração Italiana no RS. A qual faz parte de
um Consórcio de 9 municípios da região (Condesus), é de interesse mutuo a interligação desses
municípios em virtude do desenvolvimento econômico, educacional e turístico regional. A Linha Um
Sul liga Silveira Martins com o município de São João do Polêsine, e dá acesso a dois complexos
turísticos da região: Vale Vêneto e o Recanto Maestro. A pavimentação de parte desse trecho tem
como objetivo trazer maior segurança e conforto aos usuários que trafegam no local.

3. VIA ESPECIAL
Para a pavimentação do trecho da Estrada Vicinal utilizar-se-á o leito estradal existente,
respeitando a largura de 6 metros, conforme projeto, sendo classificada como via ESPECIAL.
Conforme o artigo 47, inciso VIII da Lei Nº 1008 DE 12/12/2008, a via em questão se
enquadra como “Via Especial: são vias que por suas características diferenciadas de localização
ou uso necessitam de Projeto Especial Aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Trânsito do Município”.

4. DIMENSIONAMENTO
Como não há estudo de tráfego no município, o dimensionamento ocorreu baseado em
experiências anteriores e conforme material técnico disponível.
Utilizar-se-á como subleito o leito estradal existente, utilizando-se de serviços necessários
de regularização e compactação.
As pedras irregulares serão assentadas sobre base de pó de pedra de 10 cm de material não
compactado (leito) e posteriormente 3 cm de material não compactado sobre a pavimentação de
pedra irregular para o rejuntamento.
Página 11 de 34

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
O trecho da estrada a ser pavimentado possuirá largura de 6 (seis) metros e 1500 metros
de comprimento. O resultado do dimensionamento segue abaixo:
•

Subleito: leito estradal existente com regularização e compactação, e correções de
estabilização caso o subleito existente apresente baixa capacidade de suporte;

•

Espessura do leito: o pó de pedra servirá de colchão para o assentamento, espessura de
10 cm de material;

•

Pavimentação: as pedras irregulares serão em basalto, com dimensões aproximadas, as
quais devem possuir forma de poliedros e com a face superior plana;

•

Assentamento: camada de 3 cm de material (pó de pedra) não compactado sobre a
pavimentação;

•

Compactação: deverá ser realizada a compactação com o rolo compactador e em lugares
de difícil utilização do mesmo deverá ser utilizado o compactador de solo tipo sapo;

•

Meio-fio: são elementos de contenção e proteção das bordas do calçamento, constituídos
de concreto pré-moldado, com formato retangular sendo que estes não poderão apresentar
sinais de desagregação ou decomposição. No final, o nivelamento superior coincidirá com o
do calçamento, os meios-fios utilizados serão de concreto pré-moldado (face lisa), com as
seguintes dimensões: base 13 cm e altura 22 cm, sendo apoiados com aterro.
Todo o material a ser empregado na obra deverá ser previamente aprovado e verificado as

condições de qualidade.
O calçamento não deverá ser executado quando o material do colchão estiver
excessivamente molhado (saturado).
O revestimento pronto deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e
seção transversal típica, estabelecida pelo projeto.
A empresa contratada será responsável pela compra e transporte dos materiais necessários
para a execução da obra, descritas neste memorial, assim como pela mão de obra que consiste na
colocação dos meios-fios, no assentamento das pedras irregulares de calçamento e espalhamento
dos materiais. A execução deve seguir todas as normas e técnicas necessárias para o perfeito
desempenho do produto final, ficando de responsabilidade da prefeitura municipal o nivelamento do
leito estradal e a compactação.
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO
As especificações têm como finalidade zelar pela segurança, eficiência e qualidade das obras
durante as etapas de implantação da pavimentação e serviços complementares.

5.1 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
O calçamento deverá ser executado de um lado da via por vez, DEIXANDO UMA VIA LIVRE
PARA O FLUXO DE VEÍCULOS. Os serviços de calçamento deverão ser executados obedecendo
a sinalização preventiva e indicativa para execução da mesma, principalmente sinalização noturna,
evitando acidentes e demais problemas na via. Fica sob responsabilidade da empresa contratada
a implantação de sinalização preventiva e indicativa.

5.2 SUBLEITO
Utilizar-se-á como subleito o leito estradal existente, os serviços necessários de
regularização ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Silveira Martins. Nos locais
onde o subleito apresentar baixa capacidade de suporte, faz-se necessário a remoção deste
material e posterior preenchimento com material de reforço, procurando a estabilização do subleito
antes do recebimento de camadas superiores. De um modo geral, consiste num conjunto de
operações, tais como escarificação, umedecimento ou aeração, compactação e conformação, de
forma que a camada concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no
projeto. No caso de necessidade de remoção de material, fica sob responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Silveira Martins providenciar licenças necessárias para remoção.

5.3 MEIO-FIO
Nas laterais da rua será assentado o meio-fio, o qual deverá ser alinhado e aprumado com
aterro do acostamento na sua largura total, com terra isenta de pedras, de forma a estabilizar o
mesmo.
Os meios-fios utilizados serão de concreto pré-moldado (face lisa) com as seguintes
dimensões: base 13 cm e altura 22 cm, este deve ficar no mesmo nível do pavimento.
Assentamento de meios-fios laterais de contenção serão assentados no fundo das valas e
suas arestas superiores rigorosamente alinhadas. O fundo das valas deverá ser regularizado e
apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento deverá ser utilizado o material da
própria vala, que será por sua vez apiloado.
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O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, deverá ser feito com o mesmo material
da escavação, fortemente apiloado com soquetes não muito pesados para não desalinhar as peças.

5.4 LEITO
Concluída a contenção lateral, será espalhada sobre o leito compactado, uma camada de
pó de pedra, devendo ser executada como segue:
A camada será espalhada manualmente e deve atingir uma espessura mínima de 0,10 m,
coincidindo com a superfície de projeto do calçamento.

5.5 CALÇAMENTO E ASSENTAMENTO
As pedras irregulares devem ser de basalto de granulação fina ou média, com dimensões
de aproximadamente 8 (oito) x 18 (dezoito) centímetros cada, e deverão ter, pelo menos, uma face
plana, mostrando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios,
falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas.
Como as pedras empregadas são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende
em muito do cuidado do calceteiro. Na cravação, feita com o auxílio de martelo as pedras deverão
ficar bem entrelaçadas e unidas, com juntas desencontradas para garantir um perfeito travamento.
Não serão admissíveis pedras soltas, sem contato com as adjacentes, nem travamentos feitos com
lascas, que terão apenas a função de preencher os vazios entre as pedras travadas.

5.6 REJUNTAMENTO
Após o assentamento das pedras irregulares, deverá ser espalhada sobre elas uma camada
de cerca de 0,03 m de pó de pedra, fazendo com que o material penetre e preencha os vazios entre
as pedras, com o auxílio de rodos e vassouras, movimenta-se o material de forma a facilitar a
penetração entre os vazios, removendo-se os excessos.

5.7 COMPACTAÇÃO
Após a conclusão do rejuntamento, fica a cargo da prefeitura iniciar a compactação com
soquete manual pesado e rolo compressor liso.
Não deve haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a obra, sendo
imprescindível a existência de desvios que permitam a passagem das pistas. Somente após a
rolagem final ele estará apto a receber tráfego de veículos automotores.
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A rolagem deverá ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos
trechos em tangente e do bordo interno para o externa nos trechos em curva.
A rolagem deverá ser uniforme progredindo de modo que cada passada sobreponha metade
da faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, ou seja, que não se observe nenhuma
movimentação das pedras pela passagem do rolo.
Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a compactação
deverão ser corrigidas, renovando ou recolocando as pedras com maior ou menor adição de
material no colchão e em quantidades adequadas à completa correção do defeito verificado.
No acabamento da compactação das pedras junto aos meios-fios laterais serão compactadas
com soquete manual até formar a declividade uniforme.
Nos trechos em rampa, as rolagens devem ser executadas a subir, para evitar o tombamento
das pedras.

6. DRENAGEM E ACOSTAMENTO
Pelo fato de ser uma estrada municipal localizada em zona rural, não há rede pluvial. Para
não ocorrer o acúmulo de água na via, valas devem ser abertas e os acostamentos devem seguir a
inclinação representada em projeto, começando na altura do meio-fio. Fica sob responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Silveira Martins/RS executar esta etapa.

7. EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO
É de inteira responsabilidade da empresa contratada disponibilizar aos trabalhadores os EPIs
necessários para proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde desses.

8. LIMPEZA DA OBRA
Após a execução dos serviços de pavimentação, os locais para depósitos de materiais
(passeios e terrenos) deverão ser limpos e consertados, de modo a reconstituir seu estado anterior.
A limpeza consiste na remoção de todos os entulhos, restos de terra e restos dos detritos de
materiais.
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9.

Além das responsabilidades informadas no contrato de licitação e nas leis que gerem este
processo a empresa licitante deve ter ciência que após começar a execução da obra ficará
responsável por manter a conservação do serviço já executado. Devendo fazer o escoramento do
calçamento para evitar que as pedras das bordas soltem e a sinalização para impedir o tráfego de
veículos no local. Assim sendo, é de inteira responsabilidade da empresa os consertos que sejam
necessários.

10. QUANTITATIVOS DE MATERIAIS
10.1 PEDRA IRREGULAR PARA CALÇAMENTO
Área = 1500m x 6m = 9000 m²
10.2

MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (face lisa)

Dimensões: 22x13cm;
Quantidade: 3028 metros.
10.3

AGREGADO MIÚDO

Leito: 10 cm de pó de pedra, material não compactado,
Consumo de 0,10 m³/m² x 1500 m x 6 m = 900 m³ de pó de pedra

Regularização: 3 cm de pó de pedra, material não compactado sobre a pavimentação,
Consumo de 0,03m³/m² x 1500 m x 6m = 270 m³ de pó de pedra

11

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
O prazo de execução desta obra, a contar da data de emissão da Ordem de início de serviço,

é de 150 dias, podendo ser prorrogado.

Silveira Martins, 29 de novembro de 2021.

___________________________
Talita Resmin Colaço
Eng. Civil CREA/RS229668
Prefeitura Municipal de Silveira Martins
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PROPOSTA FINANCEIRA

Empresa:

CNPJ:

Endereço:
Fone/Fax:

e-mail:

Dados bancários:
Data:...../...../202X

Validade da Proposta:

Assinatura:

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR DE REFERÊNCIA

VALOR PROPOSTA

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA
MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SILVEIRA
MARTINS – RS, EM ZONA RURAL,
1

LOCALIDADE DE LINHA UM SUL QUE SE

R$ 540.011,21 (quinhentos e

PROLONGARÁ POR 1,5 QUILÔMETRO COM

quarenta mil onze reais e um

PEDRAS IRREGULARES, CONFORME MEMORIAIScentavo).
DESCRITIVOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS
EM ANEXO A ESTE EDITAL.
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ANEXO IX
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 2021.

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 007/2021, 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 007/2021, 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 _________________ de 2021.

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

A

empresa

____________________________________________________,

_____________________________,

por

intermédio

do(a)

CNPJ
Senhor(a)

_________________________________________, indicado expressamente como seu representante, declara
ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital de TOMADA DE PREÇO 007/2021 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 007/2021, desde que considerados HABILITADOS, passando
para a fase de recebimento das propostas.

____________________, de ___________ de 2021.

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 007/2021,
renunciando expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequência, com o curso do procedimento licitatório.

____________________, de ___________ de 2021.

Empresa:__________________________________
CNPJ:_____________________________________
Responsável Legal: __________________________
Assinatura:__________________________________

Página 30 de 34

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO XVI
MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO
DE MÃO DE OBRAS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
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 – PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS – RS,
EM ZONA RURAL, LOCALIDADE DE LINHA UM SUL QUE SE PROLONGARÁ POR 1,5 QUILÔMETRO COM
PEDRAS IRREGULARES, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO A
ESTE EDITAL.
1.2 - Os trechos serão executados com pedras irregulares e colocação de meios-fios 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 Preço 007/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução da(s) obra(s) ora contratada(s) o valor de
R$ _________________ (_______________________), referente ao(s) trecho(s).................
3.2 – Os pagamentos serão realizados em parcelas conforme os boletins de medição pelo engenheiro da
Prefeitura Municipal e juntamente com a apresentação do Diário de Obra na Secretaria de Finanças. 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 – Não haverá reajuste do valor proposto durante a vigência do Contrato;
3.3.1 – 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.
3.4 – 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.

Página 31 de 34

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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 – 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.
4.1.7 – 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.
4.1.8 – 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.
4.1.9 – A CONTRATADA deverá elaborar Diário de Obra, devendo ser o mesmo apresentado quando
solicitado pela contratante ou nos casos previstos neste contrato.
4.1.10 – A CONTRATADA deverá ter ciência que após começar a execução da obra ficará responsável por
manter a conservação do serviço já executado. Devendo fazer o escoramento do calçamento para evitar
que as pedras das bordas soltem.
4.1.11 – A CONTRATADA deverá disponibilizar a sinalização para impedir o tráfego de veículos no local.
4.1.12 – A CONTRATADA, se responsabiliza pelos consertos de que sejam necessários, caso ocorra após
o término da obra.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA
5.1 - O prazo de execução do Trecho será de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data de emissão da
ordem de início dos serviços.
5.2 – Qualquer alteração no prazo supra referido dependerá da prévia aprovação, por escrito, do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS
6.1 - As despesas decorrentes do objeto acima correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
2033 – Manutenção Recuperação de Pontes e Bueiros e Estradas Municipais
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (177)
RECURSO 001 - Livre
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.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – Este contrato será gerido na pessoa do Gestor conforme Portaria xxx/20xx.
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8.2 – A fiscalização será feita conforme Portaria xxx/20xx.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 – Este Contrato poderá ser rescindido:
Por ato unilateral da Administração, nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93;
9.1.1 – Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a
Administração;
9.1.2 – Judicialmente, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES, MULTAS E INADIMPLEMENTO
10.1 – A CONTRATADA estará sujeita a aplicação das seguintes sanções, pelo descumprimento parcial
ou total dos compromissos assumidos:
10.1.1 – Advertência por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido.
10.1.2 – Multas sobre o valor do Contrato:
10.1.2.1 – De 10% nos casos de inexecução total ou parcial, da proposta apresentada para o Objeto desta
Licitação.
10.1.2.2 – De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a entrega do Objeto da Licitação.
10.1.3 – Suspensão do direito de contratar com o Município de Silveira Martins, após Regular Processo
Administrativo.
10.1.4 – Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal, nos casos de
falta grave, apurada através de Regular Processo Administrativo.
10.1.5 – O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas, pela CONTRATANTE, ensejará a
rescisão com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como previstos em Lei.
10.1.6 – A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso “I” do artigo 79 da Lei 8.666/93, com suas
alterações, poderá rescindir, unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e
XVII daquela Lei, sem que assista a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada a hipótese
prevista no parágrafo 2º do artigo retro citado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 – 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.
11.2 – 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.
11.3 – 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.
11.4 – 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.
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
11.5 – Não será permitida a subcontratação parcial ou total da obra, devendo a CONTRATADA realizar
TODOS os serviços constantes neste Edital.
11.6 – 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 2021.

___________________________

____________________________________

Município de Silveira Martins
FERNANDO LUIZ CORDERO
Prefeito Municipal

EMPRESA
CNPJ

Este contrato foi juridicamente analisado e
formalmente aprovado, nos termos do art. 38,

parágrafo único, da Lei 8.666/93.

TESTEMUNHAS
1- ________________________________

2- ________________________________

Em ______ /______ /________.
___________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OAB/RS xxxx
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