
 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇO nº. 08/2022 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINADA AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO, OBRAS 

ESTRUTURAIS, JAZIGOS (CARNEIRAS) 

 

Expediente administrativo nº. 29952/2022 

Requisição Nº 1998/2022. 

 

O Município de Sapucaia o Sul torna público e dá ciência aos interessados que realizará, em sua sede, 

na sala de licitações do Centro Administrativo Municipal, sito na sito na Av. Leônidas de Souza nº. 1289, 

no dia 06 de ABRIL de 2023, às 14h 00min, o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas 

onde procederá a abertura dos envelopes de habilitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE 

PREÇO Nº. 08/2022 tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, a qual se regerá pelas disposições da Lei Federal 

nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, e pelos Decretos Municipais, nº 3368, 

de 27 de agosto de 2007, e nº 3806, de 12 de julho de 2011, e legislação correlata e conforme condições 

estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇO para 

futura e eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com 

fornecimento de materiais e mão de obra para obras de manutenção, obras estruturais , jazigos 

(carneiras) executadas nas conforme, dimensões e demais aspectos dispostos da Lei 3612/214 

sobre todo proponente deve conhecer, conforme especificações constantes no Anexo I – projeto 

básico/projeto executivo que são parte integrante deste edital. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que satisfaçam as exigências 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

2.2. Está vedada a participação de empresas: 

a) declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público; 

b) sob processo de falência ou recuperação judicial; 

c) impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei n°. 8.666/93; 

e) em regime de consórcio. 

 

3. INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO 

3.1. Os interessados em participar do procedimento licitatório poderão dirigir-se à DIRETORIA 

MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÔES, no Centro Administrativo Municipal, no endereço acima 

transcrito, a fim de adquirir cópias deste edital, mediante o recolhimento da taxa estipulada pela Lei 

Complementar n° 01 de 27/09/2017 e suas alterações, que determinam o valor de 0,20 UMRF por página 

impressa, ou retirada em forma digital (trazer PEN DRIVE) ou acessar o site da administração 

www.sapucaiadosul.rs.gov.br. 

3.2. Serão fornecidos quaisquer informações e esclarecimentos relativos à licitação pelo telefone (051) 

3451–8078 ou por Email: licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gobv.br 

3.3. As impugnações deverão ser interpostas conforme §§ 1º, 2º, e 3º, do art. 41 da Lei nº 8.666/93. 

3.3.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º 

(segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com a proposta, falha ou irregularidade que o 

http://www.sapucaiadosul.rs.gov.br/


 

 

viciar, sendo que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

3.3.2. Impugnações deverão ser protocoladas no Protocolo Geral da PMSS ou pelo e-mail: 

licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br, encaminhadas a Comissão de Licitações, e deverá 

acompanhar cópia simples do contrato social da empresa e do documento de identidade do 

representante legal da mesma. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

4.1. As empresas proponentes deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas em 02 

(dois) envelopes distintos, fechados e lacrados, que, obrigatoriamente, deverão conter, externamente, a 

indicação do seu conteúdo, ou seja: 

 

a) ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇO nº. 08/2022 

(Nome da Empresa) 

 

b) ENVELOPE II – PROPOSTA DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇO nº. 08/2022 

(Nome da Empresa) 

 

4.2. Os documentos exigidos nos dois envelopes poderão ser apresentados em original, ou qualquer 

processo de cópias autenticadas, ou publicação em órgão de imprensa oficial. Poderá ainda a Comissão 

de Licitação autenticar as cópias, à vista do original, com antecedência de 01(um) dia útil da data 

marcada para abertura dos envelopes de habilitação. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

O ENVELOPE I deverá conter a documentação para Habilitação em 01 (uma) via. A documentação 

deverá ser a seguinte: 

 

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

5.1.1. Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e sociedades cooperativas, bem como, no caso de 

sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores, 

devidamente registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado;  

5.1.2. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 

da composição da diretoria em exercício; 

5.1.3. 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; 

5.1.4. Certidão de registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

5.2. REGULARIDADE FISCAL: 

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com a descrição da atividade 

econômica compatível com o objeto da licitação e, em caso de alteração da atividade econômica, 

demonstrar através de documento hábil a alteração; 

5.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de certidão conjunta de negativa de 

débitos, de tributos e contribuições federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, de Dívida 



 

 

Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e de regularidade de situação, junto ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); (conforme portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014); 

5.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, através de 

certidão de quitação de tributos estaduais, ou outra equivalente na forma da lei; 

5.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, através de 

certidão de quitação de tributos municipais, ou outra equivalente na forma da lei; 

5.2.6. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, fornecido pela Caixa Econômica 

Federal; 

5.2.7. Certidão fornecida pela Delegacia Regional do Trabalho – DRT, e/ou Declaração conforme modelo 

(Anexo III “d”), de que a empresa cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, Lei nº. 9.854/99 e na Lei federal n° 8.666/93, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

5.2.8. Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho. 

 

5.3. DECLARAÇÕES: 

5.3.1. Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, de plena e total aceitação dos termos 

do edital e seus anexos (Anexo III item ”a”); 

5.3.2. Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, informando que comunicará fato 

superveniente e impeditivo de habilitação (Anexo III item “b”); 

5.3.3. Declaração de idoneidade, cujo prazo de validade presumida será de 06 (seis) meses, no que se 

compromete o declarante, informar qualquer alteração relativa ao teor da declaração apresentada, nos 

termos do inciso IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 (Anexo III item “c”); 

5.3.4. Declaração da empresa licitante que disporá instalações, aparelhamento e do pessoal técnico 

adequado e disponível para a execução do objeto da licitação conforme (Anexo III item “g”). 

5.3.5. Declaração que não emprega em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos, (Anexo III item 

“d”). 

5.3.6. Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, (Anexo III “f”). 

 

5.4. DOCUMENTOS EPP – ME: 

5.4.1. As Empresas que se declararem de Pequeno Porte – EPP ou Microempresas deverão apresentar 

os seguintes documentos, além dos elencados acima: 

5.4.1.1. Declaração que se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 

123/2006 e não se utiliza indevidamente deste benefício, quando for o caso (Anexo III ”e”). 

5.4.1.2. Certidão simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, autenticada pela Junta Comercial. 

 

5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.5.1. A licitante deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um profissional de nível 

superior para cada especialidade do projeto e/ou obra civil, devidamente registrado no CREA ou CAU, 

que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade 

Técnica, Registro de Responsabilidade Técnica ou Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrados 

no CREA ouCAU, respectivamente, por execução de serviços de características semelhantes ao do 

objeto do presente Termo de Referência. 

5.5.3. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa 

jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante 



 

 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, QUE JÁ TENHA EXECUTADO OBRAS EM BLOCO CERÂMICOS, LAJE PRÉ 

MOLDADA E PISO DE CONCRETO com qualidade satisfatória. 

5.5.4. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa 

jurídica, ou qualquer outra forma de que a PM possa valer-se para manter contato com a empresa 

declarante; 

5.5.5. Reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo 

requisitar cópias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 

conteúdo declarado.  

5.5.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação da 

presente licitação serão consideradas inabilitadas. 

5.5.7. A licitante devera apresentar formalmente (DECLARAÇÃO) que tem condições de fornecer e 

executar o solicitado e que visitou os locais onde serão desenvolvidos os serviços PODENDO SER OU 

NÃO SOLICITADO acompanhado de funcionário destinado pela secretaria de obras em horário a ser 

agendado, a visita devera ser realizada pelo profissional responsável indicado, onde será lavrado 

certificado de visita assinado pelo responsável e funcionário indicado da SMOP, assim como copia do 

documento de identidade de preferência carteira da ordem de classe. 

5.5.7.1. empresa que fizer a declaração de pleno conhecimento de visita, das dificuldades e dos locais da 

execução do serviço, declarando abrir mão do acompanhamento do representante da prefeitura, ficara 

integralmente responsavel pela informação. 

 

5.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.6.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, 

da Lei n.º 11.101/2005, sob pena de inabilitação; 

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

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

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

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

a) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

b) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 

c) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 



 

 

6. PROPOSTA 

6.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada pelo representante legal da empresa licitante, 

sem emendas, entrelinhas, rasuras ou ressalvas, devendo conter: 

a) a razão social e CNPJ da empresa licitante; 

b) descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e 

demais documentos técnicos anexos a esse edital; 

c) preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(Real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando a Planilha de Quantitativos e 

Custos Unitários, Anexo II deste Edital; 

d) Planilha de Custos e Formação de Preços: 

d.1) Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas 

relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

d.2) Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros 

e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

d.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida; 

d.4) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba" 

ou de outras unidades genéricas. 

e) Cronograma físico-financeiro; 

f) Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma 

percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

g) Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 

acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, 

não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

h) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária; 

h.1) Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI (TCU, 

Súmula 254); 

h.2) As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 

apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 

referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em 

virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 

de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios 

tributários concedidos pela legislação tributária. 

h.3) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

6.2. O preço total deve ser constituído mediante a aplicação dos preços unitários propostos nas 

quantidades estimadas, sendo que o valor total máximo estimado para o registro de preços é de R$ 

4.608.315,86 (Quatro milhões seiscentos e oito mil trezentos e quinze reais e oitenta e seis 

centavos). 

6.2.1. Os valores unitários de cada item e valor total não poderão ser superiores ao do orçamento 

estimado pela administração. 

6.3. Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total proposto, prevalecerá o primeiro, sendo que 

será considerada, para fins de julgamento, a soma dos valores unitários. 

6.4. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa dias), a contar da abertura do certame. 



 

 

6.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante à futura contratação, 

caso sagre-se vencedora do certame. 

6.5.1. A licitante vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 

de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei n° 8.666/1993. 

6.5.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 

regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 

realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na 

alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/1993. 

6.6. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

6.6.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução 

contratual; 

6.6.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da 

planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

6.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer 

tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja 

majoração do preço proposto. 

6.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso 

de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.11. Os preços ofertados na proposta serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

7.1. No local e hora indicados no cabeçalho deste edital, a Comissão receberá os envelopes contendo as 

documentações e propostas dos licitantes, na forma dos itens 4, 5 e 6 deste edital. 

7.2. A fim de que possam manifestar-se durante as reuniões, os licitantes proponentes far-se-ão 

presentes, ou se farão representar, por pessoa credenciada, mediante a apresentação de documento 

adequado (procuração ou carta de representação) entregue junto com os envelopes. 

7.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas, será vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações deste edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

7.4. Abertos os trabalhos pela Comissão, considerar-se-á encerrado o prazo de recebimento dos 

Envelopes I e II, não sendo tolerados atrasos, bem como nenhum outro documento será recebido e nem 

serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação e propostas 

apresentadas. 

7.5. Aberto o ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO, os documentos serão apresentados a 

todos os proponentes e rubricados folha por folha pelos representantes legais e pelos membros da 



 

 

Comissão, não implicando a rubrica aposta em reconhecida validade dos mesmos ou à proposta 

apresentadas. 

7.6. O Presidente da Comissão de Licitação avaliará se a promulgação do resultado, da fase de 

habilitação, será efetuada no mesmo dia da abertura do Envelope I – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, ou designará dia, hora e local para a promulgação de resultado da fase de habilitação, 

rubricando os licitantes e a Comissão de Licitação, os Envelopes II – PROPOSTA. 

7.7. Para efeitos do edital, serão considerados inabilitados os proponentes que deixarem de apresentar, 

no todo, ou em parte, a documentação solicitada, ou apresentá-la com vícios ou defeitos substanciais que 

dificultem o seu entendimento, exceto os licitantes enquadrados como Microempresas – ME ou Empresas 

de Pequeno Porte – EPP, devendo nestes casos ser observado o item 7.13, deste ato convocatório. 

7.8. Promulgando o resultado da fase de habilitação, se todos os concorrentes, habilitados ou não, 

desistirem da faculdade de interpor recurso, a Comissão lavrará a ata circunstancial do evento e 

procederá de imediato a abertura dos Envelopes II, desde que não ocorra a situação elencada nos itens 

7.13., deste ato convocatório. 

7.9. Se houver recursos, estes deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data de publicação do resultado de habilitação. 

7.10. Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e deverão ser dirigidos, por 

escrito, ao Prefeito Municipal, através da Comissão de Licitação, e protocolados no Setor de Protocolo 

Geral, devendo constar no envelope o número da respectiva licitação ou enviadas através do endereço 

de e-mail: licitações.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br; 

7.11. Encerrada a fase recursal referente à habilitação, os proponentes inabilitados terão o seu Envelope 

II devolvido, indevassado, e não participarão da fase seguinte da licitação. 

7.12. No local, dia e hora previamente designados pela Comissão e comunicados aos licitantes, serão 

abertos os Envelopes II – PROPOSTA, na presença dos proponentes ou seus representantes legais, que, 

juntamente com a Comissão Julgadora, rubricarão, folha a folha, as propostas apresentadas. 

7.13. BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR nº. 123/2006: 

7.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal das Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP, estas não serão inabilitadas na fase de apresentação da 

documentação e o licitante terá 02 (dois) dias úteis para regularizar a documentação exigida, a contar do 

momento em que for declarado vencedor do certame. O prazo estabelecido neste item poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração. 

7.13.2. A não regularização da documentação, no prazo do item 7.13.1, implicará em decadência no 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

7.13.3. Ocorrendo a situação elencada no item 7.13.2, a Administração poderá convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, assinatura do instrumento contratual - 

quando for o caso – ou revogação da licitação. 

7.13.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para Microempresas – 

ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, desde que haja empate entre a sua proposta e de outro 

licitante não enquadrado nesta classificação. 

7.13.5. Caracterizam-se como empatadas as propostas das Microempresas – ME e Empresas de 

Pequeno Porte – EPP quando seu valor for 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem 

classificada. 

7.13.6. Ocorrendo empate, conforme estabelecido no item 7.13.5, a Comissão de Licitação procederá da 

seguinte forma: 

7.13.6.1. A Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sendo o objeto licitado 

adjudicado em seu favor; 

7.13.6.2. No caso de não ocorrer a contratação, na forma do item 7.13.6.1, serão convocadas as 

Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que estiverem enquadradas, no critério do 

item 7.13.5., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 



 

 

7.13.6.3. Se houver equivalência nos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas – ME ou 

Empresas de Pequeno Porte – EPP, será realizado sorteio público, possibilitando, assim, a identificação 

daquela que apresentará proposta em primeiro lugar. 

7.13.7. No caso de não ocorrer a contratação, conforme o item 7.13.6.1, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.13.8. O disposto no item 7.13.6, só será aplicado quando a melhor proposta ofertada não for 

apresentada por Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

7.13.9. O momento de apresentação da nova proposta será na sessão de abertura e julgamento dos 

Envelopes nº 02 (proposta financeira). O licitante terá o prazo de 05 (cinco) minutos para elaboração de 

sua nova proposta, a qual deverá constar na ata da sessão de julgamento. 

7.14. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

a) estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste edital; 

b) contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis; 

c) quando se basearem em propostas de outros licitantes; 

d) apresentarem preços acima do estimado pela administração ou manifestamente inexequíveis; 

e) estejam acima do percentual estabelecido no item 7.13.5, deste edital, sendo elas Microempresas – 

ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

7.15. A Comissão eliminará previamente as propostas que conflitarem com este edital, que não 

atenderem a todos os requisitos constantes das especificações ou que apresentarem preços 

exageradamente elevados. 

7.16. Dentre as propostas aceitas, será vencedora a que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL, de 

acordo com o item 6.2, classificando-se as demais por ordem crescente dos preços propostos. 

7.16.1. Para fins de registro de preços, ficaram registrados os valores unitários de cada item dos preços 

propostos. 

7.17. A Comissão de Licitação previamente verificará os cálculos contidos na proposta e constatados 

erros, procederá à sua correção do seguinte modo: 

I – o erro de multiplicação ou divisão de preço unitário pela qualidade correspondente terá corrigido o seu 

produto ou resultado; 

II – o erro de adição ou subtração será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total 

proposto pelo corrigido. 

7.18. Após a promulgação do vencedor, será aberto o prazo para recursos de 05 (cinco) dias úteis 

contados da divulgação do resultado, que deverão ser interpostos conforme previsto no item 7.10. 

7.19. O Município de Sapucaia do Sul reserva-se o direito de aceitar, no todo ou em parte, qualquer 

proposta, ou rejeitar todas, sem que assistam aos proponentes direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

7.20. Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a Comissão obedecerá ao disposto no § 2º 

do art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

7.21. A Comissão, através de seu presidente, designará dia, hora e local para proclamar o resultado do 

julgamento e o vencedor da licitação, sendo efetivada a notificação aos vencedores. 

 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666/1993. 

8.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 

pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

8.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Protocolo Geral da Prefeitura de Sapucaia do Sul, 

indicando o número da licitação e as razões da irresignação do recorrente, ou através do endereço de e-



 

 

mail licitações.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br; 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissão de 

Licitação. 

8.6. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

8.7. A Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazer o recurso subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

8.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

9. DAS GARANTIAS 

9.1. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

9.1.1. Será exigido garantia de contrato conforme disposto no item 12 da minuta contratual. 

 

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

10.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora para assinar a Ata de Registro de 

Preços, cuja minuta, em anexo, integra este edital, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das consequências da recusa injustificada previstas no 

art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 

10.2. Na data de assinatura da Ata de Registro, a licitante vencedora deverá estar com todos os 

documentos legalmente exigíveis, dentro do período de validade. 

10.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 

condições. 

10.4. A empresa fica obrigada a entregar a quantidade requerida pela administração, conforme 

estabelecido na ordem de compra, a qual deverá ser emitida pelo setor responsável. 

10.5. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados conforme estabelecido no Termo de 

Referência/Projeto Básico (Anexo I). 

10.6. À Administração é facultado quando o convocado não atender o estabelecido neste edital no prazo e 

nas condições pré-estabelecidas convocar as licitantes remanescentes pela ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. 

10.7. Prazo de validade da Ata de Registro de Preços: 

10.7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, conforme art. 4º do 

Decreto Municipal nº 3.368, de 27/08/2007, contados a partir da assinatura da respectiva Ata. 

10.8. Recisão da Ata de Registro de preços: 

10.8.1. O cancelamento do Registro de Preços da licitante vencedora ocorrerá se esta incorrer nas 

hipóteses e condições que seguem, sem prejuízo das sanções do item 12: 

a) recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido pela 

administração; 

b) atrasar na entrega de qualquer item adjudicado, no prazo requerido pela administração e 

estabelecido neste procedimento licitatório; 

c) falir ou dissolver-se; 

d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento convocatório. 

e) e ainda o que estabelecem os arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.9. Adesão a Ata de Registro de Preços: 

10.9.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outra esfera de 

Governo, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a 



 

 

vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

10.9.2. As contratações adicionais a que se refere o subitem anterior não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, 

limitadas essas mesmas contratações às 05 (cinco) primeiras adesões solicitadas e autorizadas. 

10.9.3. A contratação com o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, após a indicação pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão contratante, por intermédio de  

termo de contrato, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de 

execução de serviço ou outro instrumento equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

 

11. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO  

11.1. O contrato que vier a ser celebrado terá prazo de vigência adstrita à validade dos respectivos 
créditos orçamentários, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
11.2. Prazo de execução será 12 meses, após a ordem de inicio a empresa terá 5 dias corrido para dar 
inicio efetivo. 
 
12. DAS SANÇÕES 

12.1. São consideradas infrações contratuais, nos termos da Lei nº 8.666/1993, o cometimento das 
seguintes condutas pela CONTRATADA: 
12.1.1. deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
12.1.5. cometer fraude fiscal. 
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
12.2.2. Multa de: 
12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato 
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 
quinto dia e a critério da CONTRANTANTE, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 
12.2.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 
si. 
12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos. 
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 
12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, do item 12.2.2, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
12.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus de acordo com as tabelas 1 e 
2 

 
Tabela 1 



 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda 

às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 
12.5.1. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
12.5.2. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  
12.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12846/2013, como ato lesivo à Administração Pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da CONTRATADA deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 



 

 

12.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
12.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à CONTRATANTE resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
12.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666/1993. 
12.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
12.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Sapucaia do Sul, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
12.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
12.13. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
12.14. As sanções aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas 
no CRC. 
 
13. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
13.1. A deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de representantes 
especialmente designados, na forma dos art's. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto 
nº 2.271, de 1997. 
13.2. A empresa apresentara ao, representante da SMOP anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto 
nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13.3. A Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
13.4. Consoante o artigo 45 da Lei nº 11.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 
13.5. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
no edital e neste contrato. 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1. A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho. 
14.2. A fiscalização do Município somente atestará a prestação dos serviços, e liberará a nota fiscal para 
pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 
14.3. O pagamento do preço do fornecimento dos bens e ou da prestação dos serviços será feito pelo 
Município de Sapucaia do Sul, mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal 
ou nota fiscal/fatura. Dito documento deverá ser atestado pelo gestor do contrato, designado pelo 
Secretário responsável pela pasta solicitante. 
14.4. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura 
corretamente preenchida, no departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o 
término deste prazo coincidir com dia sem expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o 
primeiro dia útil imediato. 



 

 

14.5. O documento de cobrança deverá ser emitido, em nome da Prefeitura Municipal de Sapucaia do 
Sul, trazendo o número do empenho, do contrato e da licitação a que se refere. 
14.6. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, a Prefeitura de 
Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o 
pagamento, e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição das notas 
fiscais/faturas, para seu pagamento, sem prejuízo ao disposto no item 14.4. 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, das ferramentas e equipamentos necessários 
para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obrigar-se-á às condições 
estabelecidas abaixo: 
15.2. Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados à CONTRATADA a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) recolhido junto ao CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Rio Grande do Sul. 
15.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, e 
efetuá-los de acordo com as especificações constantes do Contrato. 
15.4. A Contratada deverá fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas 
atividades e serviços. 
15.5. A Contratada deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no Contrato. 
15.6. Implantar os serviços contratados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do início da vigência 
do Contrato, de acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações deste termo. 
15.7. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
elementos portadores de atestado de boa conduta e demais referências, 
15.8. Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo sempre que exigido, mediante justificativa por 
parte da fiscalização, qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento seja julgado prejudicial e/ou inconveniente à disciplina do serviço. 
15.9. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 
condições de uso. 
15.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem 
como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades. 
15.11. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 
objetivando a correta execução dos serviços. Assim como instruir seus empregados quanto à 
necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas, quando for o caso. 
15.12. Arcar com a responsabilidade civil e penalmente por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros. 
15.13. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Contratante e/ou de 
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados. 
15.14. Se o valor dos danos não for pago ou depositado, será automaticamente descontado da garantia 
e, se necessário, do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de saldo insuficiente o valor 
complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 
15.15. Providenciar todos os deslocamentos da equipe que se fizerem necessários, sem ônus adicional 
para a Administração. 
15.16. O responsável técnico somente poderá ser substituído por profissional com experiência 
equivalente ou superior à exigida por ocasião da licitação, e mediante prévia aprovação da Fiscalização 
do Contrato. 
15.17. Apresentar à Contratante, em até 10 (dez) dias úteis após a data de início dos serviços, o 
recolhimento junto ao CREA-RS e/ou CAU-RS, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) respectivamente, relativa a todos os serviços constantes do 
objeto do Contrato e referente ao período de duração do mesmo, inclusive quanto aos serviços que 
tenham sido subcontratados. 
15.18. Remover do local dos serviços todo o entulho e materiais não utilizados na execução dos 
trabalhos;  



 

 

15.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.20. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que por ventura 
ocorrerem serão de responsabilidade das empresas vencedoras. 
 
16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
16.1. O Contrato originado por este Termo de Referência será gerenciado e fiscalizado pela Secretaria de 
Obras Publicas. 
16.2. Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são obrigações da 
Contratante: 
16.3. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços em 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Referência. 
16.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as 
ocorrências havidas. 
16.5. Zelar para que durante toda a vigência do Contrato, sejam mantidas em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
16.6. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços contratados. 
16.7. Formalizar as demandas por meio de solicitação de serviços e enviá-las à Contratada pelos meios 
de comunicação disponibilizados por esta (telefone fixo e e-mail). 
16.8. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
16.9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato. 
16.10. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
16.11. Efetuar os pagamentos devidos. 
16.12. Comunicar à Contratada, por escrito, as irregularidades quanto á execução dos serviços ora 
contratados; 
16.13. Fornecer à Contratada os insumos necessários à execução dos serviços, quando solicitados; 
16.14. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a 
Fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas 
funções. 
 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s): 

 

Secretaria Requisição Dotação 

Secretaria Municipal de 

Obras Públicas 
1998/2022 

Dotação deverá ser indicada o momento da compra/contratação 

conforme  Artigo 9º, §2º, do Decreto Municipal 3368/2007. 

 

18. BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR nº. 123/2006 

18.1. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal das Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP, estas não serão inabilitadas na fase de apresentação da 

documentação e o licitante terá 02 (dois) dias úteis para regularizar a documentação exigida, a contar do 

momento em que for declarado vencedor do certame. O prazo estabelecido neste item poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração. 

18.2. A não regularização da documentação, no prazo do item 17.1, implicará em decadência no direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

18.3. Ocorrendo a situação elencada no item 17.2, a Administração poderá convocar os licitantes 



 

 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, assinatura do instrumento contratual – 

quando for o caso – ou revogação da licitação. 

18.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para Microempresas – 

ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, desde que haja empate entre a sua proposta e de outro 

licitante não enquadrado nesta classificação. 

18.5. Caracterizam-se como empatadas as propostas das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno 

Porte – EPP quando seu valor for 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Os licitantes deverão observar atentamente as normas deste edital. 

19.2. Fica assegurado à autoridade superior do Município, no interesse da Administração, o direito de 

adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

19.3. É facultada à Comissão de licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

19.4. O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser 

publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação local. 

19.5. A licitação poderá ser revogada ou anulada a exclusivo critério do Município, mediante parecer 

fundamentado, sem que assista aos interessados direito de indenização. 

19.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O 

Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou resultado do processo licitatório. 

19.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados, em qualquer fase da licitação. 

19.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

19.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 

Comissão em sentido contrário. 

19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município 

considerar-se-ão os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

19.11. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 

realização da sessão pública da licitação. 

19.12. Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

19.13. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

19.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a 

matéria. 

19.15. O licitante, quando da contração pela Municipalidade, deverá apresentar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) pela execução da obra e/ou serviço e Cadastro Especifico do INSS – 

CEI, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

19.16. A CONTRATADA deverá zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes e das 

diretrizes fixadas pelo CONTRATANTE, de forma, a preservar a integridade física de seus empregados, 

transeuntes, terceiros e servidores municipais, cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por qualquer 

acidente que venha a ocorrer no desempenho de suas tarefas ou delas decorrentes. 

19.17. O Município convocará o interessado para aceitar e assinar o termo de contrato, dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 



 

 

no art. 81 da Lei de Licitações. 

 

20. ANEXOS 

 

20.1. Fazem parte integrante do presente edital, como se nele fossem transcritos, a Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores e os anexos, conforme discriminação abaixo: 

Anexo l – Termo de Referencia/Projeto Básico/Projeto Executivo; 

Anexo II – Modelo de proposta; 

Anexo III – Modelos de declaração; 

Anexo IV – Modelo de vistoria técnica; 

Anexo V – modelo de retirada; 

Anexo VI – Minuta contratual; 

Anexo VII – Ata de Registro de Preço. 

 

21. FORO 

21.1. Fica eleito e convencionado para fins legais e para questões derivadas dessa licitação, o Foro da 

Comarca de Sapucaia do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

 

 

Sapucaia do Sul, 02 de MARÇO de 2023. 

 

 

 

 

 

        _______________________________                        _____________________________ 
               Nierison de Souza Machado                                              Volmir Rodrigues 
           Diretor de Compras e Licitações                                          Prefeito Municipal 
 



 

 

 
 

Concorrência Pública Registro de Preço 08/2022 
Anexo I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
TERMO DE REFERENCIA / MEMORIAL DESCRITIVO 

CARNEIRAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PIO XII  E JOÃO XXII 

 

 INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

Trata-se de expediente para registro de preço visando Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço com fornecimento de materiais e mão de obra  para obras de 

manutenção, obras estruturais , jazigos (carneiras) executadas nas conforme, dimensões e demais 

aspectos dispostos da Lei 3612/214 sobre todo proponente deve  conhecer.  

Localização: CEMITÉRIO PIO XII  E JOÃO XXIII.  

OBJETO 

 
Este Termo de Referência (TR) tem como objetivo a contratação de empresa, para REGISTRO DE 

PREÇO, especializada na execução de obras estruturais inclusive de jazigo (carneiras) na forma de 

gavetas para ampliação do numero de vagas de cemitérios municipais visando  atender a demanda  da 

cidade, o processo executivo foi escolhido, por apresentar  maior flexibilidade de execução, aproveitando 

com maior eficiência  os locais  disponíveis e ou disponibilizados conforme legislação.  

 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se o interesse público na execução de gavetas assim como as demais obras de apoio, 

devido à necessidade de atendimento há população em situação de vulnerabilidade social. 

Através de um conjunto de serviços executados de forma célere e eficaz, que garantam de forma 

plena, a funcionalidade destes sepulcros, de maneira mais segura, sustentável e econômica. 

Vimos requerer, Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE GAVETAS 

FUNERÁRIAS E MANUTENÇÃO CONFORME DEMANDA. Fundamento o interesse desta secretaria  em 

adotar um registro de preço pelos motivos argüidos abaixo. 

O processo construtivo foi escolhido, levando em conta a modernização da construção civil e a 

busca incansável pela redução de custos, rapidez e sustentabilidade, inerente ao processo executivo com 

paredes em blocos de cerâmicos e laje pré-moldadas, vão de encontro a estas premissas, sendo 

crescente sua aplicação em vários tipos de obras. 

O sistema apresentam uma série de vantagens que podem agregar benefícios as obras, tais 

como a possibilidade de modulação atendendo a necessidade  de uso de terrenos retomados e ou 



 

 

terrenos onde não se tenha condições de executar um bloco neste modo construtivo também atende a 

uma lacuna das manutenções  de unidades,cujo tenham sido atingida  por problemas julgados como de 

responsabilidade da prefeitura. 

Tal construção atendera ABNT NBR 14860, partes 1 e 2 (laje pré-fabricada – Pré-laje – 

Requisitos), ABNT NBR 14862 e a NBR 15270-1 

A contratação justifica-se pela necessidade do atendimento  as demandas, da prestação de 

serviços de sepultamento nos cemitérios  sob responsabilidade da SMOP, com economicidade, rapidez e 

eficiência necessárias ao bom andamento dos trabalhos. 

Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração. 

Caracteriza-se esta, cuja função é realização das atividades essenciais ao cumprimento da 

missão institucional do órgão em tela, conforme dispõe a legislação orgânica do município que distribui às 

atribuições as secretarias.  

Considerando que a SMOP não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico em 

quantidade que atenda a demanda para execução rotineira dos serviços descritos,  

Justifica-se a contratação do fornecimento visando à realização das atividades de sepultamento 

de forma ininterrupta, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto dos 

usuários. 

No que tange a escolha da modalidade licitatória em ser um registro de preço seria mais 

adequada, pois. (https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/srp-sistema-registro-

precos) 

I – Não compromete recursos financeiros, pois somente haverá a necessidade de disponibilizar o 

valor registrado no momento da aquisição; 

II – Formação de estoques virtuais, sem a necessidade de possuir um lugar adequado para o 

depósito dos produtos. O órgão publica não dependem recursos com a construção e manutenção de um 

depósito central, pois cada vez que há necessidade de algum produto, basta solicitar a empresa 

detentora da Ata de Registro de Preço para entregar no local estabelecido nas cláusulas; 

III – Como a administração pública, não consegue mensurar a quantidade exata de produtos e ou 

serviços que vai utilizar, pode, em processos tradicionais comprar a mais ou a menos. Ao contrário, se 

utilizar o RP as aquisições serão realizadas de acordo com a necessidade efetiva; 

IV – Atendimento as demandas imprevisíveis;  

V – Maior possibilidade de participação Empresas em virtude da escala ou fornecimento do bem 

de forma parcelada. 

VI – São itens de simples, fácil mensuração consagrada no mercado, são itens padronizados e 

regulados por norma de padrão vigente. 

Estando de acordo com nosso Decreto Municipal nº 3.368/2007: 

“Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 



 

 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de aquisições ou contratações 

frequentes; 

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas 

parceladas, ou a contratação de serviços comuns necessários à Administração 

para o desempenho de suas atribuições; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 

comuns para atendimento a mais de uma unidade, ou a programas de governo; 

IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 

pela Administração. 

 (verificar se está atendendo o disposto no Art 2º e está no TR as justificativas para isso) 

Concluímos: 

Por se tratar de serviços de baixa complexidade e fácil mensuração e com imprevisibilidade de 

demanda que o Registro de preço  e o instrumento adequado. 

No que solicitamos sua anuência e remeter a analise do setor competente, caso necessário 

qualquer outro esclarecimento estaremos a dispor assim se necessárias outras alterações no intuído de 

aprovar tão relevante certame para vida dos cidadãos da cidade. 

1. DA LICITAÇÃO 

A presente licitação deverá ser na modalidade será definida pela diretoria de compras. 

 

2 - APRESENTAÇÃO. 

2.1 - Este TR refere-se execução de carneiras no Cemitério Municipal Pio XII e João XXII , tendo por 

finalidade determinar os principais materiais a serem usados e serviços executados na obra. Fixa ainda 

as condições gerais que serão obedecidas durante a execução, bem como as obrigações e direitos das 

partes envolvidas. 

 

3 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

3.1 - Em caso de divergência no local, o caso deverá ser comunicado à fiscalização para que sejam 

tomadas as devidas providências. 

3.2 – O Fornecedor tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a 

estabilidade das canalizações e redes que possam ser atingidas; a pavimentação das áreas adjacentes e 

os carneiros existentes, bem como garantir a segurança dos operários, carros e transeuntes durante o 

fornecimento. 



 

 

3.3 - Qualquer modificação que por ventura se torne imprescindível somente poderá ser feita após 

autorização expressa da fiscalização.  

3.4 - Para as instalações dos itens  contratados, a empreiteira que executá-los, fornecerá e conservará os 

equipamentos mecânicos e ferramental indispensáveis e necessários à natureza dos trabalhos a serem 

realizados. A empreiteira será responsável pelo transporte dentro e fora do canteiro de obra para atender 

as necessidades dos serviços a serem realizados e pelo Registro de Execução mediante ao CREA.  

3.5 - Será obrigatório o uso de EPIs (equipamento de proteção individual) por todos os funcionários 

envolvidos na obra, de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho ficando responsável a 

contratada. 

3.5.1 – Caberá a contratada fornecer os EPIs necessários. 

3.6 – A prefeitura Municipal acompanhará o fornecimento e ou execução dos serviços, o que não exime a 

responsabilidade do fornecedor assim como sua garantia. 

3.7 – A empreiteira deverá indicar antes do início das obras o nome do responsável técnico, devidamente 

credenciado pelo CREA da 8ª Região, que responderá perante a fiscalização da execução da obra e 

serviços e que deverá estar apto a prestar esclarecimentos que se julgar necessário. O fornecimento e 

instalação será conduzida por profissionais pertencentes à CONTRATADA  devidamente habilitados, 

competentes e capazes de proporcionar obras e serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento 

esmerado, em número compatível com o ritmo da obra. 

3.8 - A execução das carneiras deverá obedecer a Resolução 335, de 03 de abril de 2003, do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) do Ministério do Meio Ambiente. 

 

4- PROJETOS. 

4.1 – Os projetos apresentados pela prefeitura são considerados projetos tipo BÁSICOS. 

As alterações  eventualmente propostas, para enquadramento no seu processo fabril, serão 

analisadas de qualquer forma não poderão impactar em aditivo de acréscimo. 

 

5- DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

5.1. PARA INSTALAÇÃO 

 



 

 

As operações de cortes compreenderão de escavação do terreno natural até a cota do Gleide da 

terraplenagem e dos materiais escavados para utilização nos aterros.  

As escavações de cortes obedecerão aos elementos técnicos constantes no presente nos 

modelos padrões.  

A escavação será precedida pelos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. Nenhum 

movimento de terra poderá ser iniciado antes que estes serviços tenham sido totalmente concluídos nas 

áreas devidas.  

Aterros são áreas implantadas com o depósito e a compactação de materiais provenientes de 

cortes ou empréstimos. 

Montagem e fixação dos jazigos sobre o radier com empilhamento máximo de 03 (tres) unidades. 

Montagem e fixação das paredes de fechamento lateral e das lajes de cobertura. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DA CARNEIRA   

Laje : serão pré moldadas ( tavela e vigota ) tipo comercial seguindo os padrões de montagem do 

fabricante  ( concreto e armadura ).impermeabilizada. 

Paredes em bloco de concreto tipo estrutural com cantos armados.  

Tampa serão divididas em 3 unidades para cada gaveta  e 30cm x 60 cm e espessura de 5.00cm 

As gavetas padrão ou normais deverão ter estrutura com dimensões e interna mínimas  de 230 x 

90 x 60 cm, sendo o leito do caixão inclinada para  fundo. 

As gavetas deverão ter inclinação mínima de 1,5% (um e meio por cento) ou 4 cm da frente ao 

fundo da gaveta formando um tanque de fluídos, para deposito do necrochorume proveniente da 

decomposição. Impedindo que este atinja as carneiras inferiores e o solo ( IMPERMEABILIZADAS ) 

acabamento aparente e pintada externamente.  

Devera ter instalado do sistema de ventilação e filtragem dos odores provenientes da 

decomposição.  

Tubulação –As tubulações e conexões de ligação dos jazigos ao exaustor, será em PVC classe 

15, com diâmetro mínimo de 40mm; 



 

 

Exaustor de chaminé –Instalação de uma chaminé  em PVC CL 15  DN 150 mm repleta de 

carvão ativado ,com chapéu de ventilação e altura mínima de 2.0m  para cada conjunto de 12 unidades 

de gavetas  ou até mesmo individual. 

Meio Filtrante – Carvão ativado –5mm, poderá ser avaliado outro modelo de filtragem porem com 

as mesmas  características 

A fim de evitar o contato do necrochorume com o solo e ou vazamentos  as carneiras deverão ser  

impermeabilizante na  massa de concreto 

Lajes de Cobertura – A laje de cobertura deverá ser impermeabilizada de na massa de concreto. 

O radier ( podendo ser pré moldado )deverem ser apresentado pela contratada os projetos, 

porem não será permitido majoração de valores e ou quantidades, Para sua execução compactação das 

camadas do solo. Execução de lastro de brita graduada com 5.0 centímetros de espessura. Execução de 

armadura, positiva e negativa, em aço CA 50, diâmetro 6.0 mm, com malha 15x15cm. Lançamento e 

adensamento de concreto fck20Mpa, com espessura mínima de 16 centímetros.Acabamento 

desempenado . 

As obras de apoio por ventura sejam necessárias, 

Onde se faz necessária  a obra  de contenção dos taludes utilizando se  a técnica de proteção, da 

superfície do solo escavado, prevendo que a força da água, provenientes de precipitações, percolem  

carreando o solo, é fundamental se construir um muro de contenção  pois na proximidade, recebera uma 

construção de carneiras,  junto ao muro se deve  providenciar drenagem  com calha de concreta para 

conduzir as águas  pluviais  para fora do local indicado. 

 

a) Todos os materiais a empregar na obra deverão ser comprovadamente de primeira 

qualidade, satisfazendo rigorosamente as normas da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

b) Serão usados equipamentos adequados e condizentes com as suas finalidades, 

apresentando sempre perfeitas condições de funcionamento. 

c) A execução dos serviços deverá ser protegida contra quaisquer riscos, ou acidentes 

com o próprio pessoal e com terceiros. 

d) As obras a serem executadas obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias, 

justificativas do projeto e estas especificações. 

e) No caso de eventuais divergências entre cotas assinaladas e respectivas dimensões 

em escala prevalecerão as cotas. 

f) Divergências entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão os de maior escala. 



 

 

 

TUBOS CALHA DE CONCRETO 

ESCAVAÇÃO DE VALAS 

A escavação de valas compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície 

natural do terreno, até as linhas de cotas. Em princípio toda escavação poderá ser executada por 

processo manual ou mecânico. A fim de não comprometer a estabilidade dos taludes, as bordas 

da escavação devem ser mantidas livres de qualquer carga numa faixa de largura adequada. O 

material de escavação será depositado fora dessa faixa, ao longo da vala, no lado oposto aquele 

em que a tubulação será colocada para aguardar o assentamento. A extensão máxima de 

abertura da vala deve observar as imposições do local de trabalho tendo em vista as 

interferências de outros serviços que estejam sendo executados simultaneamente. As 

profundidades das escavações serão as necessárias para o assentamento das calhas e suas 

fundações. 

Em casos especiais, onde for necessário a remoção de solos impróprios para a fundação do muro e 

arrimo, haverá escavação abaixo da cota nominal.  

 

REATERRO COMPACTADO 

O reaterro de vala compreende o preenchimento da mesma com o solo da 

própria escavação. O reaterro das valas só será iniciado em cada trecho depois que a Fiscalização 

aprovar os serviços de assentamento dos coletores ali incluídos., o material de reaterro, deverá ser 

excluído da presença de pedras e outros objetos, 

 

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS 

Compreenderá a regularização e compactação da superfície de fundo da escavação, que 

deverá ser regularizado e compactado, de forma que seu acabamento final. 

 

TUBOS CALHA DE CONCRETO. 

Estas especificações referem-se ao fornecimento e assentamento de tubos calha de 

concreto. As calhas de concreto deverão atender as especificações da ABNT, que fixa as características 

exigíveis. 

O assentamento será feito atendendo aos diâmetros previstos. 

Os tubos serão fabricados com concreto. Os tubos serão assentados rigorosamente seguindo 

alinhamento. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço, em volume, de 1:3. 

 

 MURO DE ARRIMO 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: Todos os materiais deverão atender, integralmente, as 

especificações da ABNT para o tipo e construção basicamente de: 

a) Cimento, do tipo Portland, recebido e aceito de acordo com as normas em vigor; 



 

 

b) Agregados miúdo e graúdo, também devendo atender as especificações para tal material; 

c) Água, de acordo com as normas de água para concreto, da ABNT; 

d) Concreto, a ser usado para revestimento, deverá ser dosado racionalmente, para uma 

resistência à compressão aos 28 dias de 250 kg/cm2 , preparado de acordo com as normas e 

especificações brasileiras em vigor; 

 

5.11  RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) por profissional habilitado e credenciado junto ao 

CREA/RS ou ao CAU/RS respectivamente, para a produção fabril de todas as peças e estruturas em 

concreto armado; 

A Contratada deverá encaminhar, juntamente com a Responsabilidade Técnica, Laudo Técnico 

com as especificações e características construtivas de todos pré-moldados; 

A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) por profissional habilitado e credenciado junto ao 

CREA/RS ou ao CAU/RS respectivamente, para a execução e montagem 

7. CRITÉRIO 

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Termo. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas na planilha de 

custos e formação de preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Contratada 

alterar a composição de seus preços unitários. 

Para composição da proposta deverão ser observados, no que couberem, entre outros aspectos, 

todos os custos pertinentes à execução dos serviços, inclusive custos adicionais que repercutam direta 

ou indiretamente sobre a mão-de-obra utilizada, tais como: vale-transporte, vale alimentação ou outros 

benefícios legais concedidos; outros custos decorrentes de desempenho técnico, comercial, operacional; 

materiais e utensílios; lucro praticado pela licitante; tributos e contribuições incidentes; despesas 

administrativas e operacionais. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

O Contrato originado por este Termo de Referência será gerenciado e fiscalizado pela Secretaria 

de Obras Publicas. 

Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são obrigações da 

Contratante: 

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços em 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Referência. 



 

 

Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as 

ocorrências havidas. 

Zelar para que durante toda a vigência do Contrato, sejam mantidas em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados. 

Formalizar as demandas por meio de solicitação de serviços e enviá-las à Contratada pelos meios 

de comunicação disponibilizados por esta (telefone fixo e e-mail). 

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 

aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato. 

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

Efetuar os pagamentos devidos. 

Comunicar à Contratada, por escrito, as irregularidades quanto á execução dos serviços ora 

contratados; 

Fornecer à Contratada os insumos necessários à execução dos serviços, quando solicitados; 

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a 

Fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas 

funções. 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, das ferramentas e equipamentos 

necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obrigar-se-á às 

condições estabelecidas abaixo:  

Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados à CONTRATADA a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) recolhido junto ao CAU-RS, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Rio Grande do Sul. 

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, e 

efetuá-los de acordo com as especificações constantes do Contrato. 

A Contratada deverá fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas 

atividades e serviços. 

A Contratada deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no Contrato. 

Implantar os serviços contratados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do início da vigência 

do Contrato, de acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações deste termo. 



 

 

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 

elementos portadores de atestado de boa conduta e demais referências, 

Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo sempre que exigido, mediante justificativa 

por parte da fiscalização, qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento seja julgado prejudicial e/ou inconveniente à disciplina do serviço. 

Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 

condições de uso. 

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem 

como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades. 

Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 

objetivando a correta execução dos serviços. Assim como instruir seus empregados quanto à 

necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas, quando for o caso. 

Arcar com a responsabilidade civil e penalmente por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 

dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros. 

Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Contratante e/ou de 

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados. 

Se o valor dos danos não for pago ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, 

se necessário, do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de saldo insuficiente o valor 

complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 

Providenciar todos os deslocamentos da equipe que se fizerem necessários, sem ônus adicional 

para a Administração. 

O responsável técnico somente poderá ser substituído por profissional com experiência equivalente 

ou superior à exigida por ocasião da licitação, e mediante prévia aprovação da Fiscalização do Contrato.  

Apresentar à Contratante, em até 10 (dez) dias úteis após a data de início dos serviços, o 

recolhimento junto ao CREA-RS e/ou CAU-RS, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) respectivamente, relativa a todos os serviços constantes do 

objeto do Contrato e referente ao período de duração do mesmo, inclusive quanto aos serviços que 

tenham sido subcontratados. 

Remover do local dos serviços todo o entulho e materiais não utilizados na execução dos 

trabalhos; 

 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 

da Lei nº 8.666, de 1993. 



 

 

Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que por ventura 

ocorrerem serão de responsabilidade das empresas vencedoras. 

 

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 

recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de 

representantes especialmente designados, na forma dos art's. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 

6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

A empresa apresentara ao, sempre que solicitada, representante da SMOP anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

A Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 11.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista no edital e neste contrato. 

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

São consideradas infrações contratuais, nos termos da Lei nº 8.666/1993, o cometimento das 

seguintes condutas pela CONTRATADA: 

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

Comportar-se de modo inidôneo; ou 

Cometer fraude fiscal. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

 Multa de:  



 

 

- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em 

caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto 

dia e a critério da CONTRANTANTE, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação 

do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 

da rescisão unilateral da avença;  

- 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

- 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

- As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

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

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

CONTRATANTE pelos prejuízos causados;  

- As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, do item 13.2.2, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

- Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

 

1. Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 



 

 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia; 02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda 

às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 
03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 01 

 

- Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  

- Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à Administração Pública, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da CONTRATADA deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

- A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 



 

 

- O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à CONTRATANTE resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666/1993. 

- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 

- As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município de Sapucaia do Sul, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

- Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 
CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

- Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

- As sanções aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 
CRC. 

 
DOS REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 
A licitante deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um profissional de nível 

superior para cada especialidade do projeto e/ou obra civil, devidamente registrado no CREA ou CAU, 

que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade 

Técnica, Registro de Responsabilidade Técnica ou Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrados 

no CREA ou CAU, respectivamente, por execução de serviços de características semelhantes ao do 

objeto do presente Termo de Referência. 

Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa 

jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, QUE JÁ TENHA EXECUTADO  OBRAS EM BLOCO  CERÂMICOS , LAJE PRÉ 

MOLDADA E PISO DE CONCRETO COM QUALIDADE satisfatoria 

O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa 

jurídica, ou qualquer outra forma de que a PM possa valer-se para manter contato com a empresa 

declarante; 

Reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo 

requisitar cópias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 

conteúdo declarado.  

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação da 

presente licitação serão consideradas inabilitadas. 

A licitante devera apresentar formalmente ( DECLARAÇÃO ) que tem condições de fornecer e 

executar o solicitado e que visitou os locais onde serão desenvolvidos os serviços PODENDO SER OU 



 

 

NÃO SOLICITADO acompanhado de funcionário destinado pela secretaria de obras em horário a ser 

agendado , a visita devera ser realizada pelo profissional responsável indicado , onde será lavrado 

certificado de visita assinado pelo responsável e funcionário indicado da SMOP, assim como copia do 

documento de identidade de preferência carteira da ordem de classe. A empresa que fizer a declaração 

de pleno conhecimento de visita, das dificuldades e dos locais da execução do serviço, declarando abrir 

mão do acompanhamento do representante da prefeitura, ficara integralmente responsavel pela 

informação. 

 

8. ITENS E QUANTIDADES 



 

 

 



 

 

 

9. PRAZO 

Prazo de execução será 12 meses, após a ordem de inicio a empresa terá 5 dias corrido para dar 

inicio efetivo. 



 

 

 

 
Projeto básico 
OBS. DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PODERA SER  

DESMEMBRADA  E ATE MESMO USADO PARCIALMENTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLANTA BAIXA ESC 1/100 
 
 
 
 



 

 

 
 

CORTE ESC 1/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISTA LATERAL ESC 1/100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

VISTA SUPERIOR ESC 1/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FUNDAÇÃO ESC 1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
Concorrência Pública 08/2022 

Anexo II 
Modelo de proposta 

 
À Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul. 
Proposta de preços referente à Concorrência Pública 08/2022 

 

 

 

OBS1: As descrições acima citadas são somente de referência, sendo que descrições completas constam 
no Termo de Referência/projeto básico - Anexo I do edital. 

OBS2: O valor total será utilizado somente para fins de disputa, sendo que para devidos fins serão 
utilizados os valores unitários da proposta. 

OBS3: Os serviços pagos serão aqueles efetivamente solicitados e atestados pela Administração. 

Dados da empresa: (Razão Social, CNPJ, endereço, fone contato e fax). 

Prazo de Validade da Proposta 120 (cento e vinte dias) dias. 

 

Sapucaia do Sul, ______de ______ de 202_. 
 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 

Item  Quant Descrição  Valor 
unitário, em 
R$ 

Valor 
unitário c/ 
BDI, em R$ 

Valor total 
do item c/ 
BDI, em R$ 

Valor Total (c/ 
BDI) em R$ 

01   R$ R$ R$ R$ 

02   R$ R$ R$ 

03...      

Valor total em Reais por extenso 



 

 

 
 

Concorrência Pública RP 08/2022 
Anexo III 

Modelos de Declarações 
 

 

a) Declaração de aceitação aos termos do edital: 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 
_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-
Gerente), DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo 
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Concorrência Pública RP 08/2022, que dá plena e 
total aceitação aos termos do edital e seus anexos. 
 

b) Declaração de fato superveniente: 
A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 
_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-
Gerente), DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo 
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Concorrência Pública RP 08/2022, que comunicará 
fato superveniente e impeditivo de habilitação. 
 

c) Declaração de Inidoneidade: 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 
_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-
Gerente), DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo 
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Concorrência Pública RP 08/2022, que não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 
 

d) Declaração de que não emprega menor: 
A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 
______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-
Gerente), __________________ ,DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 
licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Concorrência Pública RP 
08/2022, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 
 
 
e) Declaração que se inclui na Lei Complementar nº. 123/2006: 
A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 
______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-
Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 
licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Concorrência Pública RP 
08/2022, que se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 e 
não se utiliza indevidamente deste benefício. 
 
 
f) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante. 
A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 
______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-
Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 
licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Concorrência Pública RP 
n° 08/2022, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante. 



 

 

 
 
 
g) Declaração de instalações, aparelhamento: 
A empresa ____________ CNPJ___________ através de seu representante legal declara para o devido 
fim, que disporá instalações, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a execução 
do objeto da licitação Concorrência Pública Registro de Preço 08/2022. 
 
 
 
 

Por ser a expressão da verdade, firmo o(s) presente(s). 

 

Sapucaia do Sul, ___ de _________ de 202_. 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente por item ou todos os itens em uma 
única declaração. 
 



 

 

 
 

Concorrência Pública Registro de Preço 08/2022 
Anexo IV 

Modelo de vistoria técnica 

 

Declaração 

 

 
____________________________, inscrito no CNPJ nº. _______, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) ______, portador(a) da Carteira de identidade nº. ______________e do seu CPF nº: 
___________, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada 
pelo MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE 
PREÇO Nº. 08/2022, que realizou vistoria técnica ou que tem conhecimento técnico do perímetro e 
necessidades técnicas para prestar o serviço conforme descrito no objeto deste edital 
 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 

Sapucaia do Sul, _____ de __________ de 202_. 

 

 
Assinatura do representante legal acima qualificado e carimbo da empresa. 

 



 

 

 
Concorrência Pública Registro de Preço 08/2022 

Anexo V 
 

Modelo de retirada 
 
 
 

 
____________________________, inscrito no CNPJ nº. _______, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) ______, portador(a) da Carteira de identidade nº. ___________ e do seu CPF nº: 
___________, solicita o fornecimento dos memoriais descritivos, as planilhas orçamentárias, informações 
afins, para composição da proposta de preço da Concorrência Pública Registro de Preço 08/2022. 
 

Sapucaia do Sul, _____ de __________ de 202_. 

 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal acima qualificado e carimbo da empresa. 



 

 

 
Concorrência Pública 08/2022 

Anexo VI 
Minuta contratual 

 
 
   Concorrência Pública Registro de Preço 08/2022 
   Processo Administrativo nº. 29952/2022 
   Contrato nº. _____________ 
 
 

CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE 
SAPUCAIA DO SUL E A EMPRESA 
_______________________, PARA OS FINS 
QUE SE ESPECIFICA. 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, pessoa jurídica de 
direito público interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o nº. 88.185.020/0001-25, neste ato 
representado pelo Prefeito, o Sr. Volmir Rodrigues, no uso de suas atribuições, neste ato 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ____________________, com sede na Cidade de ____________, 
neste ato representada por seu representante legal, Sr.________, portador do CPF/MF n.º 
____________, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da 
Concorrência Pública Registro de Preço nº. 08/2022, do Tipo Menor Preço Global, consoante e 
decidido no Processo Administrativo nº. 29952/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, sujeitando-se às normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto registro de preço para futura e eventual Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço com fornecimento de materiais e mão de obra 
para obras de manutenção, obras estruturais, jazigos (carneiras), conforme especificações 
constantes no Anexo I – projeto básico/projeto executivo e demais documentos que são partes 
integrantes deste edital (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas 
orçamentárias). 
 
2. DO PREÇO  
2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor TOTAL de R$ _________________ (______), 
conforme proposta apresentada na Concorrência Pública Registro de Preço 08/2022, estando incluídos 
nos mesmos todos os insumos, taxas, encargos e demais despesas. 
 
3. DOS PRAZOS 
3.1. O contrato que vier a ser celebrado terá prazo de vigência adstrita à validade dos respectivos 
créditos orçamentários, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
3.2. Prazo de execução será 12 meses, após a ordem de inicio a empresa terá 5 dias corrido para dar 
inicio efetivo. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho. 
4.2. A fiscalização do Município somente atestará o fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços, 
e liberará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições 
pactuadas. 
4.3. O pagamento do preço do fornecimento dos bens e ou da prestação dos serviços será feito pelo 
Município de Sapucaia do Sul, mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal 
ou nota fiscal/fatura. Dito documento deverá ser atestado pelo gestor do contrato, designado pelo 
Secretário responsável pela pasta solicitante. 



 

 

4.4. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura 
corretamente preenchida, no departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o 
término deste prazo coincidir com dia sem expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o 
primeiro dia útil imediato. 
4.5. O documento de cobrança deverá ser emitido, em nome da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, 
trazendo o número do empenho, do contrato e da licitação a que se refere. 
4.6. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, a Prefeitura de 
Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o 
pagamento, e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição das notas 
fiscais/faturas, para seu pagamento, sem prejuízo ao disposto no item 4.4. 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, nas classificações abaixo: 

DOTAÇÃO REQUISIÇÃO 

Dotação deverá ser indicada o momento da compra/contratação 
conforme Artigo 9º, §2º, do Decreto Municipal 3368/2007. 

1998/2022 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, das ferramentas e equipamentos necessários para 
a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obrigar-se-á às condições estabelecidas 
abaixo:  
6.1. Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados à CONTRATADA a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) recolhido junto ao CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Rio Grande do Sul. 
6.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, e 
efetuá-los de acordo com as especificações constantes do Contrato.  
6.3. A Contratada deverá fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas 
atividades e serviços. 
6.4. A Contratada deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no Contrato. 
6.5. Implantar os serviços contratados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do início da vigência 
do Contrato, de acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações deste termo.  
6.6. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
elementos portadores de atestado de boa conduta e demais referências, 
6.7. Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo sempre que exigido, mediante justificativa por 
parte da fiscalização, qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento seja julgado prejudicial e/ou inconveniente à disciplina do serviço. 
6.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 
condições de uso. 
6.9. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, assumindo ainda as responsabilidades civis e penais, bem 
como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades. 
6.10. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 
objetivando a correta execução dos serviços. Assim como instruir seus empregados quanto à 
necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas, quando for o caso. 
6.11. Arcar com a responsabilidade civil e penalmente por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros. 
6.12. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Contratante e/ou de 
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados. 



 

 

6.13. Se o valor dos danos não for pago ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, 
se necessário, do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de saldo insuficiente o valor 
complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 
6.14. Providenciar todos os deslocamentos da equipe que se fizerem necessários, sem ônus adicional 
para a Administração. 
6.15. O responsável técnico somente poderá ser substituído por profissional com experiência equivalente 
ou superior à exigida por ocasião da licitação, e mediante prévia aprovação da Fiscalização do Contrato. 
6.16. Apresentar à Contratante, em até 10 (dez) dias úteis após a data de início dos serviços, o 
recolhimento junto ao CREA-RS e/ou CAU-RS, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) respectivamente, relativa a todos os serviços constantes do 
objeto do Contrato e referente ao período de duração do mesmo, inclusive quanto aos serviços que 
tenham sido subcontratados. 
6.17. Remover do local dos serviços todo o entulho e materiais não utilizados na execução dos trabalhos;  
6.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.19. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que por ventura 
ocorrerem serão de responsabilidade das empresas vencedoras.  
 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. O Contrato originado por este Termo de Referência será gerenciado e fiscalizado pela Secretaria de 
Obras Publicas. 
7.2. Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são obrigações da 
Contratante:  
7.3. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços em 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Referência.  
7.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as 
ocorrências havidas.  
7.5. Zelar para que durante toda a vigência do Contrato, sejam mantidas em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
7.6. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente 
os serviços contratados.  
7.7. Formalizar as demandas por meio de solicitação de serviços e enviá-las à Contratada pelos meios de 
comunicação disponibilizados por esta (telefone fixo e e-mail).  
7.8. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
7.9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato.  
7.10. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.  
7.11. Efetuar os pagamentos devidos.  
7.12. Comunicar à Contratada, por escrito, as irregularidades quanto á execução dos serviços ora 
contratados;  
7.13. Fornecer à Contratada os insumos necessários à execução dos serviços, quando solicitados;  
7.14. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a 
Fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas 
funções. 
 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO 
8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 
8.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se 
a subcontratada cumpre os requisitos de qualifcação técnica necessários para a execução do objeto.  
8.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 



 

 

subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
8.3. A CONTRATADA deverá subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
percentuais mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) atendidas as 
disposições dos subitens acima, bem como o seguinte: 
8.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão contratual; 
8.3.2. A CONTRATADA se compromete a substituir a subcontratada, no pra-zo máximo de 30 (trinta) 
dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até 
a sua execução to-tal, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 
execução da parcela originalmente subcon-tratada. 
8.3.3. A exigência de subcontratação de ME ou EPP não será aplicável se a CONTRATADA for: 
8.3.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte; 
8.4. Não será admitida subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à 
prestação de serviços acessórios. 
 
9. DAS SANÇÕES 
9.1. São consideradas infrações contratuais, nos termos da Lei nº 8.666/1993, o cometimento das 
seguintes condutas pela CONTRATADA: 
9.1.1. deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
9.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
9.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
9.1.5. cometer fraude fiscal. 
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
9.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
9.2.2. Multa de: 
9.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato 
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 
quinto dia e a critério da CONTRANTANTE, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
9.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
9.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 
9.2.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 
si. 
9.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos. 
9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 
9.3. As sanções previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, do item 9.2.2, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
9.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus de acordo com as tabelas 1 e 2 

 
 

Tabela 1 



 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda 

às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
03 



 

 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

9.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 
9.5.1. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
9.5.2. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  
9.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12846/2013, como ato lesivo à Administração Pública, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da CONTRATADA deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
9.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
9.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à CONTRATANTE resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
9.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666/1993. 
9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
9.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Sapucaia do Sul, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
9.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
9.13. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
9.14. As sanções aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas 
no CRC. 
 
10. DA RESCISÃO 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

a) nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo 
do Instrumento Convocatório; 
b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/ 1993. 
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 
cronograma físico-financeiro, atualizado; 
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) Indenizações e multas. 

10.5. O inadimplemento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 



 

 

relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato será 
causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante. 
 
11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, ao final 
de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, quando a 
CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 
11.2 O recebimento provisório será realizado pela após a entrega da documentação acima, da seguinte 
forma: 
11.2.1 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 
finais que se fizerem necessários. 
11.2.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
11.2.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 
11.2.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
11.3 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, a fiscalização deverá elaborar relatório, em consonância com suas atribuições, e 
encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
11.4 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega da medição ou, em havendo 
mais de uma a ser feita, com a entrega da última. 
11.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 
11.6 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
11.7 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
11.8 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e 

a) Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, a qual deverá ser encaminhada com a certidão negativa de 
débitos da obra. 
b) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor (Lei n° 10.406/2002). 
c) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico, Projeto Executivo e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
12. DA GARANTIA 
12.1. No prazo de 5 (cinco) dias, contados da convocação para a assinatura do contrato, a 
CONTRATADA deverá apresentar garantia no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do 



 

 

contrato, cabendo ao adjudicatário optar por uma das modalidades de garantias listadas no art. 56 da Lei 
de Licitações. 
12.2. A não apresentação de Garantia de Execução de Contrato pressupõe desistência em assinar o 
instrumento contratual, sujeitando o licitante à penalidade prevista na legislação vigente e à perda da 
Garantia de Manutenção de Proposta. 
12.3. O valor de Garantia de Execução de Contrato deverá ser passível de execução como compensação 
por perdas resultantes do não cumprimento, pela CONTRATADA, de suas obrigações contratuais. 
 
13. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
13.1. A deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de 
representantes especialmente designados, na forma dos art's. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 
6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 
13.2. A empresa apresentará ao representante da SMOP, sempre que solicitada, as anotações em 
registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, 
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993 
13.3. A Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
13.4. Consoante o artigo 45 da Lei nº 11.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação.  
13.5. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista no edital e neste contrato. 
 
14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
14.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores. 
14.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Expediente Administrativo nº. 29952/2022 
especialmente: 
14.2.1. No edital da Concorrência Pública Registro de Preço nº. 08/2022; 
14.2.3. Na Requisição nº 1998/2022; 
14.2.4. Na proposta vencedora do CONTRATADO. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Além das cláusulas que compõem o presente contrato, ficam as partes sujeitas também às normas 
previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
15.2. Assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da 
execução deste contrato, sejam estas de natureza trabalhistas, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo 
solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente 
advirem de prejuízos causados a terceiros. 
15.3. Assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venha, dolosa ou culposamente, 
causar ao Município quando da prestação dos serviços. 
15.4. Prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se 
obriga a atender, prontamente, mantendo um representante ou preposto com poderes para com o 
Município. 
15.5. No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independentemente das sanções 
cabíveis, o Município poderá confiar a outrem a prestação dos serviços não executados, notificando 
brevemente à CONTRATADA, descontando o seu custo de uma só vez, no primeiro pagamento 
subseqüente ou no valor da garantia, sem que a mesma possa impugnar seu valor. 
 
16. DO FORO 



 

 

16.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Sapucaia do Sul – RS com expressa renúncia de qualquer 
outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato. 
16.2. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si 
e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o. 
 
 
 

Sapucaia do Sul, ____ de ______________ de 202_. 
 
 
 
 

_________________________ 

Volmir Rodrigues 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

_________________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
 
1. _____________________________ CPF: 
 
2. _____________________________ CPF: 
 



 

 

 
Concorrência Pública 08/2022 

Anexo VII 
Minuta de Ata de Registro de Preço 

 

Ata de Registro de Preços de Bens e Serviços 

 
Concorrência Pública – Registro de Preços nº. 08/2022 
Processo(s) Administrativo(s) nº. 29952/2022 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º ___/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNCIPIO DE 
SAPUCAIA DO SUL E A EMPRESA ____________________________________________. 
 
No dia ___ de _____________________ 2022 na Diretoria de Compras e Licitação (DCL), da Secretaria 
Municipal de Gestão Pública, sito a Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, Av. Leônidas de Souza 
1289, CEP 93210-140, Sapucaia do Sul, RS, foram registrados nesta Ata as quantidades e os preços da 
empresa ________________________. CNPJ: _______________, resultantes da Concorrência Pública 
– Registro de Preços nº 08/2022cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço com fornecimento de materiais e mão de 
obra para obras de manutenção, obras estruturais, jazigos (carneiras). As especificações técnicas 
constantes no Expediente Administrativo/Processo Digital nº. 29952/2022, assim como todas as 
obrigações e condições descritas no Edital, no termo de Referência e na proposta de preço integram 
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. 
  
1. Da validade: 
1.1. A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar de ___ de ___________ 
2023. 
 
2. Do valor da Ata de Registro de Preços: 
2.1. O valor global desta Ata é de R$ ______________________________________. 
2.2. O valor unitário do bem registrado é o constante da tabela abaixo: 
 

Item Descrição Quantidade Valor unitário 

    

  
3. Secretário Municipal de Gestão Pública, Sr. Gláucio Francisco Pereira Costa, doravante 
designado Órgão Gerenciador, conforme Decreto Municipal nº. 3.368/2007, e, do outro lado, a empresa 
_______________________, inscrita no CNPJ sob n.º __________________, neste ato representado, 
por seu representante legal doravante designado Fornecedor Beneficiário. 
 

 
Sapucaia do Sul, ____ de ______________ de 202_. 

 
 
______________________________________ 
Órgão Gerenciador 
 
 
______________________________________ 
Fornecedor Beneficiário 
 



 

 

 
 
 

ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Número: 39  BDI Padrão: 

20,340% 
            

 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL 

Obra:EXECUÇÃO DE GAVETAS EM CEMITERIO 

             

 

Cronograma Físico-Financeiro 
             

 

Item Descrição Total 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 
1 

 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO E GAVETAS 

100,00% 

897.035,19 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,30% 

R$74.453,9

2 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,33% 

R$74.723,0

3 

8,40% 

R$75.350,9

6 

 
2 

 
MATERIAS PRINCIPAIS PARA GAVETAS 

100,00% 

3.711.280,67 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,33% 

R$309.149,6

8 

8,37% 

R$310.634,1

9 

 

 Porcentagem do período 

Total do período 

100,00% 

R$4.608.315,85 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,32% 

R$383.603,60 

8,33% 

R$383.872,71 

8,33% 

R$383.872,71 

8,38% 

R$385.985,15 

 Porcentagem acumulada 

Total acumulado 

 8,33% 

R$383.872,71 

16,66% 

R$767.745,42 

24,99% 

R$1.151.618,13 

33,32% 

R$1.535.490,84 

41,65% 

R$1.919.363,55 

49,98% 

R$2.303.236,26 

58,31% 

R$2.687.108,97 

66,64% 

R$3.070.981,68 

74,96% 

R$3.454.585,28 

83,29% 

R$3.838.457,99 

91,62% 

R$4.222.330,70 

100,00% 

R$4.608.315,85 

  
Total sem BDI 

 
3.829.650,87 

            

 Total do BDI 778.664,99             

 
Total 4.608.315,86 

            



 

 

 


