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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.213/2019 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1) O PREFEITO MUNICIPAL DE GLORINHA, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

comunica a todos os interessados que a Comissão de Licitações receberá até às 
9h, do dia 10.01.2020 na sala de reuniões, na Prefeitura Municipal, situada na 

Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n° 23.400, Centro, Glorinha/RS, propostas 
financeiras para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços, conforme o item 2 deste Edital.                                                        

2. OBJETO 

2.1) O objeto deste Edital de Concorrência é o REGISTRO DE PREÇOS visando 

a eventual contratação de empresa especializada para REMOÇÃO E 
REPOSIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS) nas vias 

públicas do Centro Urbano do Município de Glorinha, conforme discriminado no 
Termo de Referência e anexos pertencentes a este Edital. 

2.2) Será realizada a VISITA TÉCNICA aos locais da execução dos serviços, 
devendo ser agendado o horário, previamente, junto a Secretaria Municipal de 

Governo e Habitação, no telefone (51) 34871020, com 1 (um) dia de 
antecedência da data aprazada para a abertura, sendo emitido Atestado de 
Visita, o qual poderá ser substituído por Declaração, conforme o disposto no 

subitem “IV” alínea “e” do item 7.1 do edital. 

2.2.1) A proponente que desejar realizar a visita técnica, deverá encaminhar o 

credenciamento de seu responsável técnico para realizar a visita, o qual deverá 
apresentar a carteira do CREA/CAU, acompanhado do técnico da Prefeitura 

Municipal. 

2.2.2) Será dada tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso às proponentes, 

sendo que após este período deverá ser realizado novo agendamento. 
 

3. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

3.1) Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, podendo ser obtidos 

através do telefone (51) 3487–1020, pelo e-mail editais@glorinha.rs.gov.br 
e/ou diretamente no Setor de Compras e Licitações, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, n° 23.400 

– Centro em Glorinha/RS. 

3.2) O edital e a(s) ata(s) pertinentes ao certame, estarão disponíveis ao 
também no site www.glorinha.rs.gov.br, da Prefeitura Municipal de Glorinha. 

3.3) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113, no 
serviço de Protocolo, situado no endereço mencionado acima.  

mailto:%20editais@glorinha.rs.gov.br
http://www.glorinha.rs.gov.br/
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3.4) Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente 
que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital 

até os 03 (três) dias que antecederem a realização do certame. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 

3.5) A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de 
participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão 
a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório. 

3.6) A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no 
subitem anterior, receberá tratamento de mera informação. 
 

4. DOS PRAZOS 

4.1) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento. 

4.2) Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de 
expediente da Prefeitura Municipal de Glorinha. 

4.3) A execução dos serviços, objeto desta licitação, deverá ser estimado in loco 
na vistoria do fiscal, conforme a necessidade solicitada. 

4.4) Para efeito de julgamento da habilitação e proposta serão considerados os 

prazos totais fixados pela proponente, contados em dias úteis. 

4.5) Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 

(cinco) dias, convocará o vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços 
e/ou Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 (Anexo V e VI). 

4.6) O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 
mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso 

do prazo constante do item 4.5. 

4.7) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato/Ata, a 

Administração convocará os proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, 

sem prejuízo da aplicação da pena de multa e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 

prazo de 02 (dois) anos, conforme item 13 deste edital. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1) Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de 

atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos 
atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.2) Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os Licitantes 
que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: 

5.2.1) declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

5.2.2) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

5.2.3) reunidos sob forma de consórcio; 

5.2.4) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 
Administração Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 
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5.2.5) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da 
Lei 8.666/93. 
 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

FINANCEIRA 

6.1) As empresas que desejarem participar da licitação estarão condicionadas à 

apresentação de 02 (dois) envelopes indevassáveis e lacrados, numerados de 01 
- HABILITAÇÃO e 02 - PROPOSTA, na seguinte forma:  

I - Envelope N0 01 - HABILITAÇÃO 
Terá, na parte externa, as seguintes indicações: 
- HABILITAÇÃO 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 
- EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

- RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ 
- TELEFONE PARA CONTATO 

II - Envelope N0 02 – PROPOSTA - FINANCEIRA 
Terá, na parte externa, as seguintes indicações: 
- PROPOSTA FINANCEIRA 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 
- EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

- RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ 
- TELEFONE PARA CONTATO 
 

6.2) Os documentos de quaisquer dos envelopes deverão ser apresentados em 

01 (uma) via, em idioma português e não poderão conter rasuras ou entrelinhas 
em seu conteúdo. 

6.3) Os documentos exigidos nos envelopes 01 - HABILITAÇÃO e 02 - 

PROPOSTA, deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada nos 
serviços notariais e de registros ou por servidor do município, sendo que 

os documentos poderão ainda ser extraídos de sistemas informatizados 
(internet), ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 

6.4) A proposta financeira será apresentada no envelope nº. 02, 

preferencialmente em papel timbrado do proponente, com valores cotados em 
moeda nacional, devidamente carimbada e assinada pelo responsável técnico da 

proponente na forma especificada no item 6.3 deste Edital. 

6.5) Não serão consideradas as propostas que deixem de atender, no todo ou 
em parte, qualquer das disposições deste Edital, bem como aquelas 

manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais as que contiverem 
preços vis ou excessivos, face aos preços correntes no mercado. 

6.6) Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições 
das propostas ou de quaisquer documentos, após entregues à Comissão 
Permanente de Licitação. 

7. DOS ENVELOPES 

7.1) Envelope nº. 01 – HABILITAÇÃO: 

O envelope nº. 01 indicará na parte externa as especificações discriminadas no 
item 6.1.I deste Edital e o no seu interior, deverá conter a seguinte 

documentação: 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA; 
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a) Documento credenciando o representante da proponente para a licitação, 
quando o mesmo se fizer presente (modelo anexo I); 

b) Registro Comercial no caso de empresa individual; ou 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

e) Declaração de que não possui menor em seu quadro funcional em 
trabalhos insalubres ou no turno da noite, devidamente assinada e 

carimbada pelo seu representante legal da proponente, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

f) Declaração assinada por Representante Legal da Empresa de que é 

declarada IDÔNEA para licitar ou contratar com o Poder Público, nos termos do 
inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, devidamente assinada e carimbada 

pelo representante legal da empresa (modelo anexo II). 

II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo 
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividades; 

d) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; 

e) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; 

f) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 

g) Certidão de Regularidade quanto aos tributos e encargos sociais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB e quanto à Dívida 
Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 

(Certidão Conjunta Negativa); 

h) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho. 

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação 

judicial e extrajudicial, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data 
designada para apresentação do documento. 

b) Comprovação de que a licitante possui patrimônio líquido de valor igual ou 

superior a 10% (dez por cento) do valor de referência do município, para os itens 
por ela ofertados na presente licitação; através da apresentação do BALANÇO 

PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social. 

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro da Empresa junto ao CREA/CAU, atualizado; 

b) Prova do proponente possuir no quadro funcional permanente, profissional 
de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obras e serviços de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior ao objeto desta licitação, da seguinte forma: 

b.1) Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação 
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de cópia do contrato social; no caso de empregado, mediante cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou do Contrato de 

Trabalho por prazo indeterminado; ou por intermédio da apresentação de 
contrato de prestação de serviços profissionais autônomo.  

b.2) Carteira do profissional expedida pelo CREA/CAU; 

c) Comprovação de aptidão técnica-operacional através de atestado, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 

empresa proponente, acompanhado da CAT – Certidão de Acervo Técnico, que 
comprovem a execução de forma satisfatória, de serviço similar ao objeto deste 
edital, devidamente registrado no CREA/CAU. 

d) Comprovação de aptidão técnica-profissional através de atestado, em 
nome do responsável técnico da empresa, registrado no CREA/CAU, 

acompanhado de CAT, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto similar com o 
ora licitado. 

 Observação: a prova de aptidão técnica da empresa e do responsável técnico 
pode se dar de forma conjunta. 

e) Atestado de Visita do local dos serviços, ou a proponente poderá 
apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, Declaração de que conhece 
as condições do local e que tem pleno conhecimento dos elementos necessários 

à realização do objeto da presente licitação, devidamente assinado pelo 
responsável técnico da proponente. 

7.2) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 
45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar, no envelope de 
habilitação, declaração, certidão expedida pela Junta Comercial ou Declaração 

assinada por profissional contábil, comprovando enquadramento como 
microempresa/empresa de pequeno porte, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 
previstos neste edital. 

7.2.1) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 
bruta até o limite de 2.400.000.00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 

123/2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada 
por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

7.2.2) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 

que atender ao item 8.1.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos 
7de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for 
declarada como vencedora do certame. 

7.2.3) O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 

documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.2.4) O prazo de que trata o item 7.1.3 poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.2.5) A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.1.3 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
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cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

7.3) Envelope nº. 02 – PROPOSTA FINANCEIRA: 

O envelope nº. 02 indicará na parte externa as especificações discriminadas no 

item 6.1.II deste Edital e o no seu interior deverá conter a seguinte 
documentação. 

a) Planilha de proposta financeira do objeto desta Licitação, descrevendo a 
quantidade e a unidade, com preço unitário, total e o valor total do lote, devendo 
ser assinada pelo responsável técnico da proponente, cujo nome, título e registro 

no CREA/CAU, deverão constar de maneira legível e clara no documento, modelo 
Anexo IV. 

7.4) Não serão aceitas propostas que contenham mais de 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula e que, por qualquer outro motivo, não atendam às 
exigências do edital. 

7.5) Os valores unitário e total dos itens deverão ser consignados em moeda 
nacional (R$). Nos preços propostos deverão ser computadas todas as despesas 

indispensáveis à realização do objeto, limpeza final, combustível, materiais de 
expediente, EPIS, mão-de-obra, máquinas e equipamentos, sinalização viária, 
quaisquer taxas que venham a incidir referente a execução dos serviços, 

encargos das leis sociais, e outras despesas acessórias e necessárias, não 
especificadas neste Edital, e relativas aos trabalhos objeto desta licitação. 

7.5.1) Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para 
executar os serviços, sendo desconsiderado qualquer reivindicação de 
pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da 

proponente. 

Observação: Em caso de divergência entre os valores expressos em 

algarismos e por extenso, será levado em consideração o último e havendo 
divergência entre o valor unitário e valor total, prevalecerá o primeiro. 

Observação: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a 
contar da data aprazada para a sua entrega. 

7.6) A proposta será julgada pelo MENOR PREÇO POR LOTE, apurado após a 

etapa de HABILITAÇÃO. 
 

8. DO JULGAMENTO 

8.1) A Licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de 
Licitações com observância ao previsto nos arts. 43 e 44 da Lei Federal nº 

8.666/93 e art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006.  

8.2) A abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” será realizada 

sempre em sessão pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais 
das proponentes presentes. 

8.3) Serão inabilitadas as proponentes que apresentarem sua documentação em 
desconformidade com este Edital, bem como serão desclassificadas as propostas 

que se apresentarem em desconformidade com este edital; 

8.3.1) A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os envelopes 
“Propostas” das proponentes consideradas inabilitadas, devidamente fechados e 

rubricados, no fecho, pelos membros da Comissão e pelos representantes legais 
das proponentes presentes, os quais serão devolvidos, fechados, após o término 
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do período recursal. 

8.3.2) Os envelopes acima referidos ficarão sob a guarda da Comissão 

Permanente de Licitação pelo período de 20 (vinte) dias corridos, e findo este 
prazo, a Administração não terá mais qualquer responsabilidade sobre o seu 
teor. 

8.4) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao 
disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, será utilizado o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todas as proponentes. 

8.5) Ocorrendo o empate ficto previsto no § 2º do art. 44 da Lei Complementar 
nº 123/2006, será assegurada a preferência da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei nº 11.488/2007, em 
conformidade com os itens que seguem. 

8.6) Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como 
pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor valor. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
a regularização da documentação, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei Federal n.º8.666/93 e art.7º da Lei 10.520/02, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação ou revogar o edital. 

8.7) Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 

satisfizer as exigências do item 8.6 deste edital, será declarado vencedora a 
proponente detentora da proposta originariamente de menor valor. 

8.8) O disposto nos item 8.6 deste edital não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

8.9) Decairá do direito de impugnar, perante a Prefeitura os termos do edital de 
licitação, aquele proponente que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, 

depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. 

8.10) Se todas as habilitações/propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações poderá fixar, aos proponentes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de outras, escoimadas das causas que originaram a 

inabilitação/desclassificação. 
 

9. DOS RECURSOS 

9.1) Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal nº 

8.666/93. 
 

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1) Após a homologação da presente licitação, será assinada a Ata de Registro 
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de Preços, conforme previsto no Anexo V, com validade pelo período de até 12 
(doze) meses, contados da assinatura, a qual terá efeito de compromisso de 

prestação de serviços nas condições estabelecidas. 

10.2) Será enviado, via e-mail, em arquivo PDF, a Ata de Registro de Preços, 

ao(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura, e posterior retorno, no prazo de 
até 03 dias úteis após a confirmação de recebimento do e-mail. 

10.2.1 Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar o instrumento ou 
não devolvê-lo em até 03 (três) dias úteis após a confirmação de recebimento, 
poderá ser enquadrado nas penalidades do item 13 e outras previstas neste 

edital. 

10.2.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de 

Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor, justificadamente, durante o seu 
transcurso. 

10.3 Após a assinatura da Ata de Registro de Preços é facultado à 
Administração Municipal emitir Autorização de Serviço/Nota de Empenho em 
favor da(s) empresa(s) registrada(s), a qual, juntamente com este Edital e seus 

Anexos, terão força de Contrato. 

10.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado à(s) empresa(s) 

beneficiária(s) do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

10.4.1 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser 

exercido pelo beneficiário do Registro, quando a Administração Municipal optar 
pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente 

permitido, que não a Ata de Registro de Preços. 

10.5 Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, 

ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, no site 
http://glorinha.rs.gov.br. 

10.6 Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para a 
contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, 
admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para se 

atingir o quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação das 
empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da 

proposta vencedora. 

10.7 Os Órgãos que não participaram do presente Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 

interesse perante o Setor de Compras e Licitações, para que este indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a 

ordem de classificação. 
 

11. DO PAGAMENTO 

11.1) O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil da apresentação 

da Nota Fiscal de serviços, de acordo com as fichas de vistorias apresentadas no 
mês anterior, juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa 

Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; Certidão de 

http://glorinha.rs.gov.br/
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Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais, Regularidade 
Social e à Dívida Ativa da União; Certidão de Regularidade de débitos 

trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 

11.1.1) A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, se dará 

pela apresentação de cópia da folha de pagamento com comprovação de 
pagamento do salário, bem como cópia do registro de ponto de todos os 

envolvidos diretamente na execução dos serviços, referente ao mês 
imediatamente anterior da realização da obra. 

11.1.2) A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao Contrato, 

se dará através da apresentação de cópias das guias de recolhimento do INSS e 
do FGTS do pessoal envolvido diretamente na execução da obra, referente ao 

mês imediatamente anterior ao da realização da obra. 

12.2) Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País, sendo 

processadas as retenções necessárias. 

12.3) Serão retidos 15% (quinze por cento) do valor do empenho, caso a 

Contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS (vinculado à matrícula 

CEI) e FGTS, referente à obra objeto desta licitação. 
 

12. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO 

12.1) A Contratada se obriga:  

I - a substituir, no prazo máximo de 03 (três) dias, pessoa ou empregado cuja 
permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua 

responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 
II - a refazer às suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em 

desobediência às Normas Técnicas vigentes; 
III - remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e 
lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviço objeto da presente 

licitação; 
IV - a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre 

Medicina e Segurança do Trabalho; 
V - promover a sinalização viária obrigatória, bem como o isolamento no local da 
obra, quando necessário; 

VI - atender as determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE; 
VII - se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 

fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras 
previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 
material e mão-de-obra necessária à completa realização das obras, até a sua 

entrega definitiva; 
VIII - obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo 
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando 
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho 

em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 
IX - prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos, 

aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou 
serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer as Normas 
de Segurança e Medicina do Trabalho. 

X - manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras 
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total 

responsabilidade por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a 
ocorrer até a Aceitação Definitiva dos serviços. 
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12.2) Durante a execução do presente contrato, a Contratada responderá por si 
e seus prepostos por toda e qualquer ação civil ou criminal especialmente por 

danos morais, pessoais, materiais causados a terceiros, inclusive a seus 
empregados.  
 

13. DAS PENALIDADES 

13.1) A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades constantes neste Edital. 
13.2) Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até 

o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, 
quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo 
estabelecido, a obrigação assumida. 

13.3) A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste 

Edital. 
13.4) A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

13.5) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 
13.6) A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 13.5 é da alçada da 

autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
13.7) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 

quando a proponente vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 

validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização da Contratante; 

III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 

necessárias, às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 

municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes 
em razão da infração; 

VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
13.8) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 

quando a proponente vencedora: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto contratual; 

II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 
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contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos 
causados. 

13.9) As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 13.5 poderão também 
ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos 

pela Lei nº. 8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  

II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 

em virtude de atos ilícitos praticados. 
 

14. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

14.1) A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço, se em 

desacordo com o contrato, a qual deverá ser refeita sem custos à Contratante. 
14.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações contidas 
neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS. 

14.2 O recebimento dos serviços dar-se-á após a execução do mesmo e 
verificada a execução satisfatória dos serviços, não possuindo nenhuma 

pendência relativa ás especificações e recomendações deste Termo de Referência 
e demais documentos relacionados. 
14.3 Para o efetivo recebimento dos serviços deverá ser preenchida A FICHA DE 

VISTORIA TÉCNICA que deverá ser assinado pelo fiscal do contrato e pelo 
responsável da execução. 

 

15. DA POSSÍVEL FRAUDE À LICITAÇÃO 

15.1) A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou 
procedimentos que impliquem em atos contrários ao alcance dos fins nela 

objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos 
fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da 

abertura de processo administrativo especial para os fins estabelecidos no art. 
88, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

16. DO FORO 

16.1) Fica eleito Foro da Comarca de Gravataí para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente licitação.           
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1) As proponentes que tiverem eventuais dúvidas de caráter legal ou técnico 
na interpretação dos termos deste Edital, serão atendidas durante o expediente 
da Prefeitura Municipal de Glorinha, no Setor de Compras e Licitações, no 

endereço expresso no item 1, ou pelo telefone (51) 3487-1020, ramal 213, no 
horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail 

editais@glorinha.rs.gov.br. 
17.2) Os envelopes entregues em mãos, e/ou enviados via CORREIO ou 
TRANSPORTADORA, deverão ser remetidos com antecedência e aos cuidados do 

"SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES", caso contrário a comissão, não se 
responsabiliza por envelopes que não cheguem em tempo hábil às suas mãos ou 

do Setor de Compras e Licitações. 
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17.3) Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e contrato, os proponentes ou seus 

representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitação. 
17.4) Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 
objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de 

habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei 8.666/93). 
17.5) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não 

serão admitidos,à licitação os participantes retardatários. 
17.6) A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.7) Reserva-se à Comissão o direito de solicitar, em qualquer época ou 
oportunidade, informações complementares. 

17.8) Não havendo expediente na data fixada no item 1.1, a reunião será 
realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo motivo 
de força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.                                                        

17.9) A Administração reserva-se ao direito de anular ou revogar a presente 
CONCORRÊNCIA, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de 

ilegalidade ou interesse público, fundamentados conforme prescrição contida no 
Art. 49, da Lei nº 8.666/93, dando ciência aos interessados mediante a afixação 
do comunicado no Átrio de Publicações Oficiais. 

17.10) Faz parte deste Edital os seguintes documentos: 
Anexo I – Credenciamento; 

Anexo II – Declaração de Idoneidade; 
Anexo III – Termo de Referência; 
Anexo IV - Modelo de Proposta Financeira; 

Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo VI – Minuta do Contrato; 

Anexo VII – Relatório Fotográfico das Ruas Pavimentadas com B. Concreto 
Atualmente (arquivo digital). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 09 de dezembro de 2019. 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Edital foi examinado e aprovado 
pela Assessoria Jurídica. 

Em ___/____/2019 
 

____________________________ 
Assessor Jurídico 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.213/2019 

ANEXO I 

 

(MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA N° 001/2019 

 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

O abaixo assinado, inscrito no CPF/MF sob o nº _____________ e RG 

nº _____________ expedido pela __________, na qualidade de responsável 
legal pela empresa _______________________________, vem pela presente 

informar a V.Sa. que o Sr. ______________________, inscrito no CPF/MF sob 
nº ___________________________e RG nº ____________________, expedido 
pela__________ é pessoa designada por nós para acompanhar a Sessão de 

Abertura dos Envelopes da Documentação da Habilitação e da Proposta 
Financeira, bem como assinar as Atas e demais documentos dela decorrentes a 

que se referir a LICITAÇÃO em epígrafe, podendo inclusive abrir mão do prazo 
recursal. 

Local e data. 

 

(Nome e assinatura do responsável pela 

PROPONENTE) 

 

ANEXO II 

 

(DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR) 

 (PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da Concorrência nº. 
001/2019, que a empresa _______________________, CNPJ nº 

_____________________é declarada IDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso IV do Artigo 87 da Lei 8666/93, bem 

como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à 
capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica-

financeira. 

      Local e data. 

__________________________ 

Assinatura do Sócio-Gerente. 

(Identificação da Assinatura e carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.213/2019 
 

ANEXO III 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1  Contratação de mão de obra especializada para Remoção e Reposição de 
Blocos de Concreto Intertravado (PVS) nas vias públicas do Centro Urbano do 
Município de Glorinha no Sistema de Registro de Preço. O perfil viários das vias 

públicas existentes estão definidos e não serão alterados, esta contratação prevê 
a reforma de pavimentações existentes, executando quando necessário 

correções de superelevação e/ou afundamento/ recalque do pavimento. Este 
termo tem por objetivo, fixar as condições gerais para prestação dos serviços, 
métodos de execução (mão de obra), primando sempre pelas boas práticas de 

execução dos serviços de engenharia.  
1.2  Serviços a Serem Executados: 

I - Remoção de Piso Intertravado (PVS); 
II - Correção do Leito com Areia Fina e/ou Pó de Brita; 
III - Reposição de Piso Intertravado (PVS);  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Se faz necessária a contratação de mão de obra especializada para suprir 
as necessidades da SMOVSP na manutenção das vias públicas. A SMOVSP não 
possui em seu quadro de funcionários profissional Calceteiro, mão de obra 

necessária para os serviços que este Termo de Referência tem por objetivo, 
sendo este um serviço de especialização e não dispondo de mão de obra própria, 

visando ofertar a população mobilidade com maior conforto em seus 
deslocamentos e a manutenção do bem público, entende-se que para solucionar 
o problema de manutenção nas vias públicas é necessário a contratação de 

empresa especializada.  
 

3. DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

3.1 O fornecimento de Material para execução dos serviços será de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos 
(SMOVSP); 
3.2 A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos (SMOVSP) 

adquirirá os materiais conforme houver necessidade de execução, através de 
ATA de Registro de Preço para Aquisição de Materiais; 

 

4. DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO (MANUTENÇÃO) 

4.1 O Município possui hoje 23 Ruas no Centro Urbano Pavimentadas com 

blocos de Concreto intertravado (PVS), todas as pavimentações existentes 
precisam de manutenção em alguns trechos específicos, o sub-leito e a sub-base 

das vias estão consolidados necessitando recompor a base e repor o pavimento 
para recuperação da pavimentação.   
4.2 Em Casos mais severos que venham a ser identificados, onde a 

observação demonstre que a sub-base está sendo afetada, o Setor de Projetos 
da Secretaria Municipal de Governo e Habitação deverá ser avisado, a mesma 
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deverá fazer um relatório de vistoria e definir a execução utilizando este Termo 

de Referência ou não. A análise técnica de pavimentos será executada através do 
servidor Victor Martins Teixeira que ocupa o cargo de Engenheiro Civil.     

4.3 Os locais onde serão executadas as reformas serão indicados pela 
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos (SMOVSP) conforme 
necessidade; 

4.4 O local de intervenção será identificado através de uma Ficha de Vistoria 
Prévia, este documento deverá conter as seguintes informações: 

A. Data da Vistoria; 
B. Nome do Logradouro; 
C. Área a ser recuperada (m²) *; 

D. Imagens do Local; 
E. Quantidade de Areia e/ou pó de brita necessários para Recomposição da 

Base; 
F. Prazo Estimado para Execução dos Serviços; 
G. Assinatura do Responsável pela solicitação dos Serviços; 

H. Assinatura do Responsável pela Execução dos Serviços; 
 

Quantidade de área a ser recuperada* 
Pra definição da área, deverá ser considerado um raio de 1,00m a mais do 

que o local diretamente afetado, permitindo assim uma recuperação efetiva do 

local. O cálculo da área dar-se-á através das fórmulas: (π.r²) ou, (a.a) ou, (a.b), 
a definição da fórmula mais adequada será definida conforme a geometria 

apresentada in loco. 
 

 

Ilustração da análise do local de intervenção 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Área a ser 

Recuperada 

Área 

Afetada 

Diretament

e 

1,00

m 

1,00

m 

1,00

m 

1,00

m 

1,00m 

1,00m 

1,00m 1,00m 

1,00m 1,00m 

1,00m 1,00m 

1,00m 
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IMAGEM DE SATÉLITE DO CENTRO URBANO COM PAVIMENTAÇÕES EM BLOCKET 

(PVS) 

 

4.5 Ruas Pavimentadas com Blocos de Concreto Intertravados: 
 

Rua 

Qtd. Metros 

Lineares 

Pavimentados 

Qtd. M² 

Pavimentados 

Pedro Moacir Soares 234 1.638 

Travessa Soares da Rocha 190 1.330 

Florisbela 65 455 

José Corrêa Fagundes 233 1.631 

Aracides Jaques dos santos 265 1.855 

Travessa Harmonia 55 385 

Ary soares 307 2.149 

Achiles soares 341 2.387 

Dinamarca 410 2.870 

Almiro José soares 89 623 

Ataliba Alves 370 2.590 

Francisco dos Santos 194 1.358 

Venâncio dos Santos 970 6.790 

Arlindo Ferrugem 610 4.270 

Rogerio Shonardie 169 1.183 

Maria Celeste Ferrugem Rosa 60 420 
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Dario Ferrugem 157 1.099 

Ozi Costa 364 2.548 

Nair Soares 575 4.025 

Hilário Nunes 390 2.730 

Otavio Rosa 67 469 

Getúlio S. Silveira 110 770 

José A. Pereira 98 686 

Wilda Terezinha 67 469 

Travessa Parteira Tia Rufina 72 504 

Parte da Rua Antônio Peixoto 432 3.024 

Travessa Irmã Knobeloch 44 308 

Total 6.938 48.566 

 

5. QUANTIDADE ESTIMADA EM M² PARA INTERVENÇÃO 

5.1  O município possui aproximadamente 6.938,00 m lineares de vias 

pavimentas, o que em m² representa aproximadamente 48.566,00  m². 
5.2  Estimamos que 30% da área pavimentada necessitará de 

manutenção/reforma. 
5.3  Estimamos manutenção em aproximadamente 13.000,00 m² de 
Pavimentação com blocos de concreto intertravados.  

 

6. REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS) 

6.1 Os blocos deverão ser removidos com equipamento manual (extrator) e 
empilhados em local próximo a intervenção para reutilização imediata.  
6.2 Os blocos quebrados não serão reaproveitados, devem ser empilhados em 

local adequado até o término dos serviços, após a conclusão dos serviços os 
rejeitos devem ser retirados do local de intervenção (via pública) e destinados 

adequadamente para descarte.   
 

Imagens Ilustrativas  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

7. REPOSIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO 

7.1 O assentamento deverá atender a NBR 15953/2011 – Estabelece os 
requisitos para execução do Pavimento intertravado com peças de concreto. 

7.2 Antes do assentamento deve-se verificar a qualidade da base e se há 
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necessidade de fazer reforços com areia e/ou pó de pedra, estes devem ser 

limpos e livres de material orgânico.  
7.3 Em seguida, faz-se a regularização e compactação da base (com placa 

vibratória), após nivelada a base, deverá ser tomado cuidado para evitar pisar ou 
apoiar coisas sobre ela para evitar recalques, em seguida assentar os blocos de 
modo que todas as peças se encaixem corretamente sem quebrar/lascar peças, 

respeitando o nível existente na pavimentação já assentada).  
7.4 Concluído o assentamento dos blocos de concreto intertravados a placa 

vibratória deve ser passada duas vezes por todo o pavimento, garantindo que 
haja um preenchimento correto da área.  
7.5 Somente após a perfeita compactação fazer o selamento das juntas do 

pavimento com areia ou pó de pedra, passe bem o vassourão para garantir que 
todos os vazios ficarão completamente preenchidos, passar novamente a placa 

vibratória por duas vezes, para garantir que a areia preencha totalmente as 
fugas entre as peças de concreto de cima para baixo. 
 

Imagem Ilustrativa da disposição da estrutura do pavimento intertravado 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8. EXECUÇÃO 

8.1 Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente 

habilitados, abrangendo todos os serviços indicados, além da limpeza e entrega 
dos serviços em perfeito estado.  

8.2 A empresa será responsável pela segurança da obra em questão, bem como 
de seus serviços complementares.  
8.3 Equipamento de proteção individual: A empresa executora deverá 

providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) necessários e adequados 
ao desenvolvimento dos serviços conforme normas relacionadas, principalmente 

no que se refere à NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como os demais 
dispositivos de segurança.  
8.4 É obrigação da empresa a execução de todos os serviços descritos e 

mencionados neste Termo de Referência, mão de obra, 
equipamentos/ferramentas, EPI, EPC, caminhões, guinchos, entre outros 

equipamentos necessários para execução dos serviços. 
8.5 A empresa executante se obriga a executar rigorosamente os serviços, 
obedecendo fielmente as especificações deste Termo de Referência bem como os 

padrões de qualidade, indicados pela Boa Técnica de Execução dos serviços de 
construção civil. 
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9. LIMPEZA DA OBRA 

9.1 Será de responsabilidade da empresa executora, durante a execução dos 

serviços, proceder a remoção periódica de quaisquer detritos (entulhos de obra) 
que venham a se acumular no recinto do canteiro, bem como seu transporte e 
destinação, de acordo com as normas e legislações vigentes.  

9.2 Após a conclusão dos serviços a empresa executora deve proceder a limpeza 
final retirando todo e quaisquer detritos (entulhos de obra) de forma 

permanente, fornecendo transporte e destinação correta, de acordo com as 
normas e legislações vigentes. 
 

10. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO 

10.1 Os serviços de mão de obra para remoção e reposição de blocos de 

concreto intertravados, devem ser cotados com três empresas para possibilitar a 
composição do preço médio de mercado. 
10.2 Os valores orçados devem ser por cada 1m² de área recuperada. 
 

LOTE 01 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO R$ 

01 50.000 m² Retirada de PAV’s existentes nas ruas, 
calçadas e outros 

7,72 

02 50.000 m² Correção do leito com areia fina e/ou 
pó de brita 

5,59 

03 50.000 m² Reposição de PAV’s 16,34 

VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO R$ 1.482.500,00 

 

11. DA VISITA TÉCNICA 

11.1 A visita técnica é opcional, podendo a empresa licitante declarar que 

conhece as condições locais para a execução do objeto. 
11.2 No caso da licitante optar pela vistoria, o responsável técnico deverá 
dirigir-se ao local da obra no prazo de até 1 (um) dia útil antes da abertura da 

licitação.   
11.3 A visita deverá ser agendada com antecedência de um dia útil, através de 

contato telefônico com a SMGH (Secretaria Municipal de Governo e Habitação) 
Fone: (51) 3487-1020.   
11.4 Realizada a visita técnica, será emitido ATESTADO DE VISITA TÉCNICA E 

CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES FUTURAS PARA MÃO DE OBRA PARA 
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (PVS) NAS VIAS PÚBLICAS. 

 

12. DA PRESTAÇÃO/RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações 

contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS. 
12.2 O recebimento dos serviços dar-se-á após a execução do mesmo e 

verificada a execução satisfatória dos serviços, não possuindo nenhuma 
pendência relativa ás especificações e recomendações deste Termo de Referência 
e demais documentos relacionados. 

12.3 Para o efetivo recebimento dos serviços deverá ser preenchida A FICHA DE 
VISTORIA TÉCNICA que deverá ser assinado pelo fiscal do contrato e pelo 

responsável da execução. 
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13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 A fiscalização do cumprimento do avençado será realizada pelas 

Secretarias:  
13.2 SMAP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E HABITAÇÃO, através do 
servidor Victor Martins Teixeira, Eng. Civil e pela SMOVSP - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, através do Diretor Geral, 
Servidor Eduardo Antunes.  

13.3 A Fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos 
serviços executados. 
13.4 A Contratada deverá permitir o livre e pronto acesso da fiscalização do 

Contratante às suas instalações físicas e todas e quaisquer fontes de informação 
referentes ao serviço por ela prestado, sempre que solicitado de forma imediata; 

13.5 O contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à contratada 
nos termos e condições do Edital de Licitação. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 São obrigações da contratada: 

14.2  Prestar o(s) serviço(s) nos termos deste Termo de Referência; 
14.3 Não deve embaraçar as atividades fiscalizatórias do Município; 
14.4 Serão suportadas, exclusivamente pela contratada, todas as despesas 

relativas a débitos fiscais, trabalhistas, seus reflexos, encargos sociais, 
previdenciários, comerciais e seguros, resultantes da execução do contrato; 

14.5 Não haverá qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária do 
Contratante (Município de Glorinha) pelas despesas indicadas nesta licitação; 
14.6 O Contratante estará isento de qualquer vínculo empregatício com os 

funcionários da Contratada, sendo esta a responsável exclusiva por todos os 
débitos trabalhistas (salários, encargos sociais e previdenciários); 

14.7 A planilha de formação de preços fornecida pela contratada deve ser 
elaborada de forma que o valor apurado englobe, para todos os itens da planilha, 
os custos relativos ao aluguel de todas as máquinas, equipamentos e 

ferramentas necessárias a correta execução dos serviços, inclusive encargos 
sociais incidentes. 

14.8 Deverão ser consideradas, ainda os custos relativos a administração 
central, serviços técnicos complementares, segurança e medicina do trabalho, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, inclusive manutenção e reparo 
dos mesmos, manutenção do canteiro de obras, transporte horizontal e vertical 
dos equipamentos e ferramentais dentro e fora do canteiro, placas de sinalização 

do canteiro, riscos (imprevistos), lucro (já considerado imposto de renda sobre a 
contribuição social do lucro líquido), seguros contratualmente exigidos, custos 

financeiros, além dos demais tributos incidentes.  
14.9 Para cada item da planilha o valor proposto deverá considerar a execução 
completa do serviço correspondente, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes, não sendo admitida em nenhuma hipótese, a execução dos serviços 
de forma parcial ou em desacordo com as especificações técnicas, sob o 

argumento de não ter considerado o custo relativo a qualquer parcela necessária 
a completa e correta execução do objeto.   
14.10 As licitantes deverão detalhar todos os serviços compõem a proposta 

financeira, no caso deste T.R são eles: 
A. Remoção de blocos de concreto intertravados; 

B. Correção do Leito com Areia Fina e/ou Pó de Brita; 
C. Reposição de Bloco de Concreto Intertravado; 



 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 E-mail: pregao@glorinha.rs.gov.br 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 001/2019 SRP –  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

              PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA  21 

 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Esclarecimentos relativos ao presente TERMO DE REFERÊNCIA e às 

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu 
objeto, serão prestados quando solicitados, pela Secretaria Municipal de Obras 
Viação e Serviços Públicos; 

15.2 A Contratada na vigência do contrato será a única responsável perante 
terceiros pelos atos praticados pelo seu pessoal, pelo uso de material, eximindo a 

Municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações; 
15.3 DA GARANTIA 
15.3.1 A garantia dos serviços de engenharia será conforme descrito no Art. 618 

da C.C: “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 

prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo.” 
15.4 OMISSÕES 

15.4.1 Em casos de dúvidas ou de omissões, será atribuição da fiscalização fixar 
o que julgar necessário, sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as 

normas e regulamentos para fornecimento de mão de obra, ditadas pela ABNT e 
legislações vigentes. Em caso de divergências entre o presente Termo de 
Referência e o Edital, prevalecerá sempre o último.  

15.5 DOS PRAZOS 
15.5.1 O prazo de execução será estimado in loco na vistoria do fiscal, uma vez 

que trata-se de mão de obra para manutenção de pavimento nas vias públicas 
municipais, o que significa que não será executado de uma só vez e serão em 
locais diferentes.  

15.5.2 O prazo será estipulado em dias, podendo ser prorrogado no caso de 
intempéries de significativa relevância, devidamente comprovada.  

 
Glorinha, 21 de outubro de 2019. 

 

 
________________________ 

Victor Martins Teixeira 
Engenheiro Civil 

SMGH 
 
 

 
________________________ 

Josiane Dorneles 
Diretora Geral 

SMGH 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.213/2019 

ANEXO IV 

 

(MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA) 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

  

A 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Glorinha/RS 

 

 

 Apresentamos abaixo nossa proposta financeira para execução DE 

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 
(PVS) nas vias públicas do Centro Urbano do Município de Glorinha, conforme 
discriminado no Termo de Referência e anexos pertencentes a este Edital, 

conforme objeto do Edital de Concorrência nº. 0001/2019 e com a Lei Federal 
nº. 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 9.648/98. 

 
LOTE 01 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO R$ 

01 50.000 m² Retirada de PAV’s existentes nas ruas, 
calçadas e outros 

 

02 50.000 m² Correção do leito com areia fina e/ou pó 

de brita 

 

03 50.000 m² Reposição de PAV’s  

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

1. Anexo Planilha de Custos.  

 

 

(data, assinatura do responsável técnico e carimbo do CNPJ da empresa) 
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PLANILHA DE CUSTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EMPRESA:     

      

  Período: quantidade de meses 12    

  Total do Período     

      

Composição de Custos % Custo Mensal R$ 

I-  Custo com pessoal soma (a+b)     

    a)   Proventos     

Salário Base     

13 salário   1/12   

Férias (1/3) 33,33%   

FGTS 8,50%   

INSS 20,00%   

SAT (até 3% ) 3,00%   

Salário educação 2,50%   

             INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE 3,30%   

Outros     

      b)   Benefícios e outros     

Uniforme     

Epi     

Vale  Alimentação     

Vale transporte     

Outros     

II   Custo com insumos: (a+ b)     

      

a)  Custo com combustível e lubrificantes     

      

Equipamentos     

Combustível     

Óleo     

Pneus     

Ferramentas     

Outros     

b)   Custos com adm veículos      

IPVA     

Seguro     

     Outros     

     Outros     

c) Custos administrativos     

Contabilidade     

Correio     

Outros     

Total dos custos  (I+ II+ III)      
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Tributos     

Base para cálculo dos tributos     

 ISS     

COFINS     

PIS     

Total  Custos com Tributos     

TOTAL DOS CUSTOS GERAIS     

   
Margem de Lucratividade     

   
  Total (Custos+ Impostos + Margem de Lucro) Mensal     

Previsão de metros quadrados     

Custo Mensal por metro quadrado     

Custo anual por metro quadrado     

   OBSERVAÇÕES     
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.213/2019 

ANEXO V 

 
MINUTA DA ATA UNIFICADA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 O MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes 

Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob 
n° 298.576.780-68, doravante denominado MUNICÍPIO, no uso de suas 

atribuições, nos termos Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e 
alterações, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.337/2007, Decreto Municipal 
nº 3.420/2014 e Decreto Municipal nº 4378/2018, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de Concorrência, na forma XXXXXXX, para REGISTRO DE 
PREÇOS N° 001/2019, com itens homologados em XXXXXX, Processo Administrativo 
n° 2.213/2019, RESOLVE registrar os preços das empresas abaixo elencada, 

doravante denominada FORNECEDOR, de acordo com a classificação por elas 
alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, em conformidade com as disposições presentes.  
1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS visando a eventual 

contratação de empresa especializada para REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE 
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS) nas vias públicas do Centro 

Urbano do Município de Glorinha, conforme discriminado no Termo de Referência 
e anexos pertencentes a este Edital de Concorrência n° 001/2019, que fundamenta 

esta Ata, assim como a proposta vencedora, independente da transcrição. 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações ou aquisições que dele poderão advir, facultando-se a realização de 

licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário 
do Registro a preferência de fornecimento em igual de condições.  
2. DO FORNECEDOR/ ITENS E VALORES REGISTRADOS 

FORNECEDOR 

CNPJ N°  Razão Social:  

Endereço:  

Cidade:  UF:  CEP:  

Telefone:  

Endereço Eletrônico:  

2.1 A licitante vencedora, os itens e os valores registrados, constam em anexo, 
conforme Ata de Vencedores no Portal de Compras Públicas 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3. DA VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de xxxxxx 
tendo validade até xx/2020, não podendo ser prorrogada. 
4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Setor de Compras e 
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Licitações, mediante assinatura de Contrato ou emissão de Autorização de 

Compras/Empenho, observada as condições contidas no Edital. 
4.2.  O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante o 
recebimento da Autorização de Compras/Empenho decorrente desta Ata de Registro 

de Preços e/ou Contrato firmado, conforme previsto no Edital de Concorrência nº 
001/2019. 
4.3. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os 

requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados. 
5. DO PAGAMENTO 

5. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil da apresentação da 
Nota Fiscal de serviços, de acordo com as fichas de vistorias apresentadas no 

mês anterior, juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa 
Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; Certidão de 

Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais, Regularidade 
Social e à Dívida Ativa da União; Certidão de Regularidade de débitos 

trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 
5.1. A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, se dará pela 
apresentação de cópia da folha de pagamento com comprovação de pagamento 

do salário, bem como cópia do registro de ponto de todos os envolvidos 
diretamente na execução dos serviços, referente ao mês imediatamente anterior 

da realização da obra. 
5.2. A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao Contrato, se 
dará através da apresentação de cópias das guias de recolhimento do INSS e do 

FGTS do pessoal envolvido diretamente na execução da obra, referente ao mês 
imediatamente anterior ao da realização da obra. 

5.3. Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País, sendo 
processadas as retenções necessárias. 
5.4. Serão retidos 15% (quinze por cento) do valor do empenho, caso a 

Contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS (vinculado à matrícula 
CEI) e FGTS, referente à obra objeto desta licitação. 
6. DA REVISÃO DOS PREÇOS 
6.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.   

6.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução e aumento daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria Municipal da Administração e 

Planejamento – Setor de Compras e Licitações promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores.   
6.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, 

tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, com base em orçamentos 
de no mínimo 03 fornecedores, a Administração Municipal deverá:  
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação aos praticados pelo mercado;  
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;  
c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.  

6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a Secretaria Municipal da Administração e Planejamento poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se 
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a 
veracidade dos motivos apresentados;  
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b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   

6.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal da Administração 
e Planejamento deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando 
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

6.4. O beneficiário do registro poderá solicitar o equilíbrio econômico-financeiro dos 
preços vigentes através de solicitação formal ao Setor de Compras e Licitações, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

6.5. A atualização de preço não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e 
deverá manter a diferença percentual (margem de lucro) apurada entre o preço 
originalmente constante na proposta e o preço de mercado vigente à época do 

pedido de revisão dos preços.  
6.6. Eventuais solicitações de Equilíbrio econômico-financeiro da proposta devem 
seguir o procedimento:  

6.6.1. Justificar o pedido de equilíbrio econômico-financeiro explicando quais as 
circunstâncias de mercado, ou qual o problema que ocasionou o aumento ou 
diminuição do preço.  

6.6.2. Para as empresas que se responsabilizaram em comprovar o reequilíbrio 
através de exclusivamente nota fiscal, deverão juntar aos pedidos, as cópias de 
notas fiscais com data aproximada a data da licitação e cópias de notas fiscais da 

data da alteração de preço. 
6.6.3. Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro deverão ser encaminhados com 

a tabela abaixo preenchida constando todas as informações contidas na mesma: 
a) Em caso de materiais: 
Item Produto Preço de 

custo 
Valor 
declarad
o 
vencedo
r 

Margem 
% 

Nota 
fiscal nº 

Preço de 
custo 
 

Valor 
reequilib
rado 

Margem 
% 

Nota 
fiscal nº 

  R$ R$ %  R$  %  

 b) Em caso de serviços: 
Item Serviço Item do 

preço global 
do serviço 

Preço de 
custo do 
item no 
preço global 
do serviço 

Preço 
reajustado 
do item 

Nota fiscal nº 
(ou outras 
comprovaçõe
s) 

Valor 
reequilibrado 
do serviço 

  R$ R$ R$  R$ 

6.6.4. O Setor de Compras e Licitações deverá certificar no certame, que os preços 

solicitados no pedido de reequilíbrio estão compatíveis com os de mercado, através 
de análise técnica de Contador do Município.  
6.6.5. O pedido de equilíbrio econômico-financeiro poderá acarretar 

substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à 
obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 
6.6.6. As empresas que encaminharem o pedido de equilíbrio econômico-financeiro 

em desconformidade com as condições do item 6 terão os pedidos indeferidos e 
apenas poderão encaminhar novo pedido no mês subsequente, sem prejuízo de 
manter o valor proposto e efetuar a entrega das mercadorias durante o período. 

7. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
7.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

7.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize de prerrogativa de rescindir o contrato, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual 

infringida, sem prejuízo de incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal 
nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 
7.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições 
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previstas no art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão 
previstos nos arts. 77 ao 80 da Lei Federal nº  8.666/93. 
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no 
prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes 
hipóteses: 

8.2. Pelo MUNICÍPIO, quando: 
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 

b) o FORNECEDOR não formalizar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato 
decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 

c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa da Ata de Registros de Preços 
e/ou Contrato decorrente do Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente 

do registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

8.3. Pelo FORNECEDOR, quando: 
a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 

definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços. 
b) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 

órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
c) A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, será feita por 
escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 

d) No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, 
a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, 
considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, 

contado da publicação. 
e) A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o 
desobriga da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual 

deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na Cláusula Nona, 
desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

f) Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para a 
prestação de serviço, constantes do registro de preços. 
9. DAS PENALIDADES 

9.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato/ata, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades 

constantes neste Edital. 
9.2. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a 

contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a 
obrigação assumida. 
9.3. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital. 
9.4. A multa será descontada dos pagamentos, ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

9.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
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II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 
9.6. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 9.5 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista. 
9.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a proponente vencedora: 

I - Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, estando sua proposta dentro do 
prazo de validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 

prévia autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, 

às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 

V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração; 

VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
9.8. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a Contratada: 

I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 

contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados. 
9.9. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 9.5 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei 

nº. 8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  

II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

9.10. O pagamento de multa pela contratada não a exime da reparação de 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que o produto acarretar ao contratante. 
9.11. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo processo 

administrativo. 
9.12. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela 
Contratada. 

10. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e dos 
serviços prestados. 

10.2. Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pela Secretaria Municipal 
solicitante, ao receber a NF, atestar o Recebimento do serviço objeto da Ata, 
devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos com as 
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especificações exigidas. 

10.3. Não será aceito produto/serviço que não atenda às especificações constantes 
na descrição do objeto.   
10.4. Em caso de aprovação do produto/serviço pela Fiscalização, esta encaminhará 

a nota fiscal, juntamente com um atestado, à SMF/Contabilidade.  
10.5. A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração 
Municipal, a fim de representá-la durante a execução contratual.   

10.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto, por parte da Secretaria 
Municipal, não exclui a responsabilidade da empresa Contratada pela qualidade, 
eficiência e adequação do produto entregue ao Poder Público.   

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
11.1. As condições gerais de fornecimento dos produtos, tais como os prazos para 
entrega, recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo 
de Referência – Anexo I. 
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 1337, de 28 de março de 
2007 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais do Direito. 

12. DA DIVULGAÇÃO 
12.1. A publicação desta Ata de Registro de Preços far-se-á através do site oficial do 

município, tão logo assinado por ambas as partes.  
12.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia a 

Secretaria participante. 
                                         Glorinha, XXXXXXXXXXXXX 

 

_______________________ 
Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXX       

Representante Legal do Fornecedor 
 
 

Fiscal do Contrato: 
______________________________ 
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Anexo Minuta Ata de Registro de Preços 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.213/2019 

 

ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 

EXECUÇÃO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE 

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS), 

QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE GLORINHA E A 

EMPRESA 

........................................................ 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-

37, com sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de 
Glorinha, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ 
LIMA DA ROSA, inscrito no CPF/MF sob nº ..................................., domiciliado 

e residente neste Município, a partir de agora denominado simplesmente de 
“CONTRATANTE” e a empresa ................................., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede e domicílio à ..................................inscrita no CNPJ/MF sob 
n° ..........................., representada neste ato pelo seu Sócio-Gerente, o Sr. 
........................, brasileiro, ............. ................., domiciliado e residente do 

mesmo endereço acima citado, inscrito no CPF/MF sob o n° ..................... a 
partir de agora denominada simplesmente de “CONTRATADA”, ajustam entre si, 

nos termos do Processo Administrativo de n° 2.213/2019, este contrato de 
prestação de serviço, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 

1 - O presente Contrato é a adjudicação do Edital de Concorrência nº 001/2019, 
de contratação de empresa especializada para REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE 

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS) nas vias públicas do Centro 
Urbano do Município de Glorinha, conforme discriminado no Termo de Referência 
e anexos. 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
2 - A Contratada se compromete a iniciar a execução dos serviços em até 10 

(dez) dias após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, e a concluí-lo 
em até xxxxxx (xxx) dias, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. 

2.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de até xxx (xxxxxxx) dias a 
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3 - O preço global do presente contrato é de R$ .................  
3.1 – O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil da apresentação da 

Nota Fiscal de serviços, de acordo com as fichas de vistorias apresentadas no 
mês anterior, juntamente com as CNDs de: Certidão de Regularidade de Pessoa 
Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 

proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; Certidão de 
Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais, Regularidade 

Social e à Dívida Ativa da União; Certidão de Regularidade de débitos 
trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 
3.1.1 A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, se dará pela 

apresentação de cópia da folha de pagamento com comprovação de pagamento 
do salário, bem como cópia do registro de ponto de todos os envolvidos 

diretamente na execução dos serviços, referente ao mês imediatamente anterior 
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da realização do objeto. 

3.1.2 A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao Contrato, se 
dará através da apresentação de cópias das guias de recolhimento do INSS e do 

FGTS do pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, referente ao 
mês imediatamente anterior ao da realização dos serviços. 
3.2 Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País, sendo 

processadas as retenções necessárias. 
3.3 Serão retidos 15% (quinze por cento) do valor do empenho, caso a 

Contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS (vinculado à matrícula 
CEI) e FGTS, referente aos serviços objeto desta licitação. 

DOS RECURSOS 

4 – Os recursos decorrentes do presente instrumento correrão a conta do 
Orçamento vigente. 

xxxxxxxxx 
DAS RESPONSABILIDADES 

5 A Contratada se obriga:  

I - a substituir, no prazo máximo de 03 (três) dias, pessoa ou empregado cuja 
permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua 

responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 
II - a refazer às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência 
às Normas Técnicas vigentes; 

III - remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e 
lixos de qualquer natureza, provenientes do serviço objeto da presente licitação; 

IV - a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre 
Medicina e Segurança do Trabalho; 
V - promover a sinalização viária obrigatória, bem como o isolamento no local 

dos serviços, quando necessário; 
VI - atender as determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE; 

VII - se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 
fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras 
previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 

material e mão de obra necessária à completa realização das serviços, até a sua 
entrega definitiva; 

VIII - obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo 

empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços, englobando 
todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho 
em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 

IX - prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos, 
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou 

em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer as Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
X - manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços 

executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total 
responsabilidade por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a 

ocorrer até a Aceitação Definitiva dos serviços. 
XI - permitir o livre e pronto acesso da fiscalização do Contratante às suas 
instalações físicas e todas e quaisquer fontes de informação referentes ao serviço 

por ela prestado, sempre que solicitado de forma imediata; 
5.1 Durante a execução do presente contrato, a Contratada responderá por si e 

seus prepostos por toda e qualquer ação civil ou criminal especialmente por 
danos morais, pessoais, materiais causados a terceiros, inclusive a seus 
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empregados.  

DA FISCALIZAÇÃO 
6 - A fiscalização do cumprimento do avençado será realizada pelas Secretarias:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E HABITAÇÃO, através do servidor Victor 
Martins Teixeira, Eng. Civil e pela SMOVSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, através do Diretor Geral, Servidor Eduardo 

Antunes. 
6.1 A Fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços 

executados. 
DAS PENALIDADES 

7 - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades 

constantes neste Contrato. 
7.1 - Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 
30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, 

quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo 
estabelecido, a obrigação assumida. 

7.2 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Prefeitura rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. 
7.3 - A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 
7.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

7.5 - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 7.4 é da alçada da 
autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
7.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a contratada: 

I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 
validade;  

II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias, às suas expensas; 

IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes 

em razão da infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 

7.7 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a Contratada: 
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I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 

objeto contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 

contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a 

terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos 
causados. 

7.8 - As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 7.6 poderão também 
ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos 
pela Lei nº. 8666/93: 

I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  

II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
8 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

8.1 - Unilateralmente, pela Contratante: 
a) quando houver modificação do projeto para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela 

Lei nº. 8666/93 alterada pela Lei 8.883/94. 
10.2 - Por acordo das partes: 
a) quando necessária a modificação do regime de execução ou modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial. 
8.3 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços. 
8.4 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a 

assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

8.5 - Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da 
Contratada, a contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico financeiro inicial. 

RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
9 A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço, se em 

desacordo com o contrato, a qual deverá ser refeita sem custos à Contratante. 
9.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações contidas 
neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS. 

9.2 O recebimento dos serviços dar-se-á após a execução do mesmo e verificada 
a execução satisfatória dos serviços, não possuindo nenhuma pendência relativa 

ás especificações e recomendações deste Termo de Referência e demais 
documentos relacionados. 
9.3 Para o efetivo recebimento dos serviços deverá ser preenchida A FICHA DE 

VISTORIA TÉCNICA que deverá ser assinado pelo fiscal do contrato e pelo 
responsável da execução. 

DA RESCISÃO 
10 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
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consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem motivos para 

rescisão do contrato: 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações técnicas ou 

prazos; 
I.1 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações técnicas, 
projetos e prazos;  

I.2 - A lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a não 
conclusão da obra, no prazo estipulado; 

II - O atraso injustificado no início dos serviços; 
III - A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 
Contratante; 

IV - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus 

superiores; 
V - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de 
insolvência civil da empresa proponente ou de seus sócios-diretores; 

VI - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
VII - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que, a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato; 
VIII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência da contratada; 

IX - Razões de interesse do serviço público; 
X - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva de execução do contrato. 
DO FORO 

11 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações 

deste instrumento. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei 
Federal de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 
12.1 – Este contrato entra em vigência nesta data. 

E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas 
(02) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Glorinha, xx de xxxxxxxxxx de 2019 
 

 Darci José Lima da Rosa 
Prefeito Municipal 

__________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 
 

______________________________                
 

______________________________ 


