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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM 

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q, DO ACESSO QUE LIGA A 

SEDE URBANDA DA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL A SEDE URBANA DO DISTRITO 

DE IGREJINHA NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO UMA EXTENSÃO DE 3.665,00 

METROS LINEARES, COM ÁREA TOTAL DE 25.855,00M². 

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 10:00 (dez horas), do dia 16 de maio de 

2022, na sala de Reuniões junto ao Centro Administrativo Municipal, situado na Av. Presidente 

Vargas, 315, Centro, CEP: 99.528-000, nesta cidade, se reunirá a Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria nº 002/2022, com a finalidade de receber os envelopes de 

habilitação e propostas financeiras para a contratação de empresa especializada para execução 

dos serviços de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q, do acesso que liga a sede urbana da cidade 

de Coqueiros do Sul/RS a sede urbana do distrito de Igrejinha neste Município, conforme 

descrições nos anexos. 

 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 

Município de Coqueiros do Sul/RS, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o 

cadastro, conforme o item 2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento 

dos envelopes de habilitação e de proposta. 

 

   

1- DO OBJETO 

1.1 - É objeto desta licitação a contratação de Empresa, em regime de execução indireta, 

empreitada global, para execução de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, do acesso que liga a 

sede urbana da cidade de Coqueiros do Sul até a sede urbana do distrito Igrejinha neste 

Município, compreendendo uma extensão de 3.665,00 metros lineares, totalizando 

25.655,00m² de área a ser pavimentada referente ao Contrato de Financiamento n° 0604259-

14/2022 – Programa FINISA, tudo conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, 

cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos que passam a integrar o presente edital 

dele fazendo parte para todos os efeitos. 

1.2 - Os licitantes poderão vistoriar o local de execução dos serviços e deverão fornecer 

Declaração de Pleno Conhecimento do Local e de suas Condições, conforme modelo em Anexo, 

assinado pelo representante da empresa licitante.  

1.2.1 – O prazo para visita/vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. Se a empresa 

licitante necessitar o acompanhamento de um Responsável Técnico do Município de Coqueiros do 



Sul /RS para visitar/vistoriar o local de onde será executado o serviço/obra, deverá agendar 

previamente a visita com o por meio do fone (54) 3329-7700 com o Setor de Engenharia do 

Município, com o Eng. Civil César Dobler Fink. 

1.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 

licitatório, deverá formalizar uma carta de credenciamento, conforme Modelo de Credenciamento, 

passado em papel identificado da empresa ou procuração com menção expressa de que lhe 

confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações de decisão sobre a desistência 

ou não de recurso contra a habilitação e classificação de proposta, conforme Modelo de 

Procuração em anexo. 

1.3.1 - A não apresentação da procuração ou carta de credenciamento não implica na inabilitação 

do licitante, mas o impede de se manifestar durante os trabalhos; 

1.3.2 - Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente 1 (um) 

representante de cada proponente. 

1.3.3 - Conforme o artigo 618 do Código Civil, a contratada responderá pelo prazo irredutível de 

05 (cinco) anos, pela solidez e segurança da obra, assim em razão dos materiais como do solo, em 

face da mão de obra empregada do trabalho.   

 

 

2. - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

2.1 - As ME e EPP terão tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06. 

2.2 - A condição de ME ou EPP será comprovada mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Declaração assinada pelo contador responsável da empresa sob as penas da Lei, indicando se a 

empresa participante se enquadra como ME ou EPP; 

b) No caso de ME ou EPP com início de atividade no ano-calendário corrente, declaração assinada 

pelo contador responsável da empresa, de que não se enquadra na hipótese do § 10 do Artigo 3º 

da LC 123/06; 

c) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

2.3 - Se a participante do certame for ME ou EPP, devidamente comprovada, a documentação de 

regularidade fiscal poderá ser regularizada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a 

homologação e posterior elaboração do contrato, conforme estabelece a LC 123/06. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 44, da LC 123/06, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.4 - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as ME e EPP. 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 



2.5 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC nº 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A ME ou EPP mais bem classificada, na forma da alínea “a”, do subitem 2.4, poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) Estando esta para apresentar nova proposta no prazo máximo de 10 minutos, após a 

classificação preliminar das propostas, sob pena de preclusão; 

c) A proposta vencedora que for feita verbalmente deverá ser formalizada em papel identificado da 

empresa em 1 (um) dia útil, sob pena de desclassificação; 

d) Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 

123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º 

e 2º do Art. 44 da LC nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

e) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC nº 123/06, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

f) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC nº 123/06, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

g) O disposto no Art. 44 da LC nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

 

 

3 – DO CADASTRO E DA HABILITAÇÃO 

3.1 – DO CADASTRO PARA A LICITAÇÃO: Documentação necessária para obter o 

Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor junto ao Município de Coqueiros do Sul/RS 

para participar do presente certame licitatório: 

Para fins de cadastramento, as pessoas jurídicas deverão apresentar os documentos 

constantes abaixo, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, até o dia 13 de maio de 2022. 

 

3.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) Cédula de Identidade dos Diretores; 

 b) Registro Comercial, em caso de empresa individual; 

 c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social publicado de acordo com a Lei Federal nº 

6.404/76 ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

atuais Administradores. 

 d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício. 

 e) Decreto de autorização, no caso 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. 

 

3.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 



c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho;  

 

3.1.3 – DA REGULARIDADE TRABALHISTA E TRABALHO DO MENOR DE IDADE 

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

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de Maio de 1943;  

b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da 

República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, conforme anexo;  

 

3.1.4   DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA ou 

Conselho de Arquitetura ou Urbanismo – CAU, bem como dos profissionais responsáveis técnicos 

pelo serviço a ser prestado.  

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao objeto da 

licitação, podendo o mesmo ser sócio, empregado ou contratado da licitante, devendo ser 

apresentados documentos idôneos a realizar a comprovação de vínculo empregatício ou 

contratual. 

c) Apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou de direito 

privado, que comprove o licitante, em um único contrato a execução de obra ou serviços de 

características semelhantes e de complexidade tecnológica equivalentes ou superiores a 

aproximadamente 50% das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da 

licitação, sendo que estes atestados deverão conter as seguintes informações: nome do 

contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, período de execução e 

descrição dos serviços executados e suas quantidades. As parcelas de maior relevância são as 

seguintes: 

 

BASE COM BRITA GRADUADA: 2.199,00 m³. 

EXECUÇÃO DE C.B.U.Q: 923,58 toneladas ou 384,83 m³. 

 

  d) Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93, 

da relação e da disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários para execução desta 

licitação, a saber: 

 

1 motoniveladora 

1 rolo liso 

1 caminhão pipa 

7 caminhões basculantes (caçamba) 



1 vibro acabadora com controle eletrônico 

1 rolo compactador de pneus 

1 rolo tandem liso 

1 caminhão espargidor 

1 vassoura mecânica 

1 placa vibratória 

 

  e) Junto à relação dos equipamentos, deverão ser relacionadas às instalações de britagem 

e usina de asfalto a quente, com Licença de Operação da FEPAM ou emitido por órgão ambiental 

competente em vigor, cujas cópias deverão figurar em anexo. No caso em que as instalações de 

britagem ou a usina de asfalto não for de propriedade do licitante, deverá ser apresentada 

declaração de disponibilidade do proprietário para atendimento da Concorrência n° 001/2022, com 

firma reconhecida em Cartório por autenticidade, cumpridas as determinações deste subitem. 

  f) Declaração de que a usina está a uma distância em relação à obra que permita que a 

massa asfáltica chegue dentro dos limites de temperatura estabelecidos pela norma do DAER. 

  g) Deverá ser apresentado pela empresa participante o projeto completo de engenharia do 

CBUQ a ser controlado pela fiscalização de acordo com as especificações de serviços do DAER.  

  h) Informar as densidades soltas, compactadas e o teor de CAP no CBUQ; 

 i) Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos, conforme modelo em 

anexo, assinada por seu representante legal, de que tem pleno conhecimento do Edital e seus 

Anexos, e consequentemente, das obras e serviços a serem executados, e ainda, que se sujeita a 

todas as condições estabelecidas; 

  j) Declaração de Idoneidade subscrita pelo representante legal da proponente, conforme 

modelo em anexo, de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 

  I) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

  II) Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 

  III) Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 

prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

  IV) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 l) Declaração de Pleno Conhecimento dos Locais e de suas Condições, conforme modelo 

em anexo, assinado pelo representante da empresa licitante.  

 

  m) Declaração de Responsabilidade pelo Nível de Desempenho, conforme modelo em 

anexo, declarando, de que conhecem as características, a complexidade, o volume da obra, que 

atende aos requisitos de desempenho, e ainda, que assume total responsabilidade por eventuais 

ônus decorrentes de danos e pela adoção de ações de correção para que atenda às condições 

previstas no presente edital e seus anexos; 

3.2– Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas pelos proponentes por via fax ou e-

mail. 

3.3 – Não será admitida a participação de empresas que se encontrem: 

I – Em regime de concordata; 

II – Em processo de falência; 

III – Em impedimento de licitar e contratar com o Município de Coqueiros do Sul; 

IV – Declaradas inidôneas por qualquer ente público; 

V – Tenham sócios ou empregados que sejam funcionários do Município de Coqueiros do Sul; 

 



3.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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

e apresentados na forma da lei; 

a.1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverá ser apresentado com a 

indicação do número do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das 

folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 

a.2) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis da pessoa jurídica que utiliza a 

Escrituração Contábil Digital – ECD – deverá ser extraído do Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED –, com o protocolo de envio a Receita Federal, estando a sua autenticidade sujeita à 

verificação pela Administração; 

a.3) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados índices 

mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula: 

a) - “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula: 

   AC + RLP 

ILG = ---------------    resultado ILG ≥ 1 

  PC+ELP 

Onde: ILG – Índice de Liquidez Geral; 

  AC – Ativo Circulante; 

  RLP – Realizável a Longo Prazo; 

  PC – Passivo Circulante; 

  ELP – Exigível a Longo Prazo. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 1 

(um). 

 

b) -  “Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula: 

        AT 

ISG =  --------------        resultado ISG ≥ 1 

  PC + ELP 

Onde: ISG = Índice de Solvência Geral; 

  AT = Ativo Total; 

  PC = Passivo Circulante; 

  ELP = Exigível a Longo Prazo. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for inferior a 1 

(um). 

 

c) – “Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula: 

    AC 

ILC = -----------------     resultado ILC ≥ 1 

     PC 

Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

  AC = Ativo Circulante; 

  PC = Passivo Circulante. 

 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Corrente” for 

inferior a 1 (um). 

 



Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis assim apresentados: 

• Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante; ou, 

• Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede do licitante 

ou em outro órgão equivalente. 

 

a.4) é vedada a substituição do balanço patrimonial por balancete ou balanço provisório, 

podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses 

da data de apresentação da proposta.  

a.5) licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial 

poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Público 

de Escrituração Digital) e Receita Federal do Brasil; 

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica;  

 

3.5 - DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIOS  

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 

 

 

4. PROPOSTA 

4.1 A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel, 

preferencialmente com identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas 

demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado 

e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

ENVELOPE “2” – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

4.2 O envelope nº 02, relativo à proposta, deverá conter: 

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última pelo representante 

legal da empresa, mencionando o preço global (fixo mensal) para a execução do serviço objeto 

desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive 

o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento etc.); 

b) planilha de quantitativos e custos unitários. 

c) Será admitido teto máximo na proposta financeira no valor global de R$ 3.381.731,48 (três 

milhões trezentos e oitenta e um mil setecentos e trinta e um reais com quarenta e oito 

centavos). 

4.3 O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para a sua entrega. 

4.4 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 

o instrumento convocatório. 



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

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

4.6 Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens 

baseados nas ofertas das demais proponentes. 

4.7 Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e 

outros), comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, 

transporte, material, equipamentos e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a 

prestação dos serviços, objeto desta licitação.  

4.8 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de todos os 

serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reinvindicação de pagamento 

adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante;  

4.9 Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico, ou irrisório, de valor zero, excessivo 

ou manifestamente inexequível.  

4.9.1 Consideram-se manifestamente inexequíveis, em conformidade com o disposto no §1º do 

art. 48 da Lei n.º 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) 

do menor dos seguintes valores: 

 a.1.) valor orçado pelo Município; ou 

 a.2.) média aritmética dos valores das propostas superiores a 70% (setenta por cento) até o 

valor orçado pelo município. 

4.10 Declaração de que vindo a sagrar-se vencedora da licitação, irá apresentar, por ocasião da 

primeira fatura: a) Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor mínimo 

correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei 

nº 73, de 21-11-1966 e Decreto 61.687 de 07-12-1967; b) ART/CREA/CAU de execução; e, c) 

Matrícula da Obra perante a Receita Federal do Brasil (INSS); 

4.11 Declaração de que vindo a sagrar-se vencedora da licitação, irá apresentar, por ocasião da 

assinatura do contrato: garantia de 5% do valor estimado do objeto da contratação, nos termos do 

inciso III, do art. 31, da Lei 8666/1993, em uma das modalidades constantes nos incisos I a III do 

§1º do art. 56 da Lei 8666/1993. Se a garantia for apresentada em dinheiro deverá ser depositada 

na seguinte conta corrente em nome do Município: Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

Agência: 0464-2 Operação: 006 Conta Corrente: 270-7.  

4.12 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, 

bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem 

valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

4.13 Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, e se 

houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, 

prevalecerão os valores por extenso. 

 

 

5. DO JULGAMENTO 

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

levando em consideração o menor preço global, para a execução dos serviços licitados.  

5.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão 

acrescidos sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo 

Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, 

relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na execução 

da obra. 



5.3 Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos da licitante a serem utilizados na execução da obra, deverão fazer parte do 

contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

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

seus incisos e parágrafos da Lei n° 8.666/93. 

5.5 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate 

o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes;  

 

 

6. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

6.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2, deste 

edital. 

6.2 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

6.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, 

seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso 

interposto. 

6.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, nova proposta, por escrito e de acordo 

com o item 2.5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em 

que será declarada vencedora do certame. 

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

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses deste edital, a apresentação de nova proposta, 

no prazo e na forma prevista na alínea anterior. 

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

com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para 

a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 

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

exigências do item 6.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

6.6 O disposto nos itens 6.4 e 6.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a proposta de 

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

cooperativa, aplicando-se de imediato o item 6.7, se for o caso. 

6.7 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no § 2º do art. 3º 

e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

7. RECURSOS 

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

alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 



7.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Licitação, ao 

julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 

decisão objeto do recurso. 

7.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados 

pessoalmente no Setor de Compras e Licitações, dentro do prazo previsto no item 7.2, no Setor de 

Compras e Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 08:30h às 11:30 e das 

13:30 às 17:06h. 

7.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para 

que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no 

item 7.3. 

7.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou 

enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 7.3. 

7.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de 

Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos 

objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

7.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do 

relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

7.8 Os prazos previstos nos itens 7.6 e 7.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, 

sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a 

realização de diligências. A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 

 

 

8. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n/ 8.666/1993. 

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

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

8.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a correspondente a 10% (dez 

por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 8.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a critério da Administração e com a 

anuência da contratada, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

9 – DA SUBCONTRATAÇÃO:  

9.1 Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global, ficando vedada a 

subcontratação de outras empresas por parte da contratada.  

 

 

 

 



10– DA GARANTIA 

10.1 Antes da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, numa das 

modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor do contrato. 

10.2 Conforme o artigo 618 do Código Civil, a contratada responderá pelo prazo irredutível de 05 

(cinco) anos, pela solidez e segurança da obra, assim em razão dos materiais como do solo, em 

face da mão de obra empregada do trabalho. 

 

 

11. PENALIDADES 

11.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de etapa, 

limitada a 5 (cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

11.2 Multa de 10% (dez por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos 

materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas 

expensas, tal defeito; 

11.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um) ano; 

11.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 02 (dois) anos; 

11.5 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, será 

aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 02 (dois) anos. 

11.6 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 Os pagamentos serão efetuados dentro do cronograma do Setor de Finanças, nos termos do 

cronograma físico-financeiro da obra, após a medição pela Secretaria requisitante e da respectiva 

nota fiscal, obedecido sempre o prazo de validade das propostas, mediante depósito bancário em 

conta corrente ou poupança, em nome do Licitante, conforme cronograma físico/financeiro, após 

o laudo de vistoria emitido pelo Engenheiro responsável da prefeitura municipal de Coqueiros do 

Sul;  

12.2 Com vistas ao pagamento dos materiais e serviços, a EMPREITEIRA encaminhará as 

medições e consequente a fatura, ao Centro Administrativo, após aceito pela fiscalização do 

Município, o qual efetuará o pagamento, após a liberação dos recursos por parte da Caixa 

Econômica Federal, através de depósito bancário em conta a ser informada pelo licitante.  

12.3 O primeiro pagamento somente será realizado pela Contratante, após apresentação da ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA/RS ou CAU/RS, Seguro de Responsabilidade Civil 

Profissional no valor mínimo correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 

nos termos do Decreto Lei n° 73, de 21/11/1966 e Decreto n° 61.687 de 07/12/1967 e Matrícula de 

inscrição da obra junto ao INSS, apresentada pela Contratada; 

12.4 Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da 

fatura, aceito pela fiscalização do Município. Os valores não pagos na data do adimplemento (30 

dias) deverão ser corrigidos desde a data prevista até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, sem a incidência de juros de mora. 



12.5 A partir do segundo mês da prestação dos serviços, o pagamento somente será efetuado se 

a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver acompanhada dos seguintes comprovantes 

devidamente quitados, já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original, cópia autenticada em 

cartório ou por servidor, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos: 

a) mensalmente: 

a.1) cópia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, referente ao contrato; 

a.2) cópia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

juntamente com a Relação de Empregados referente ao contrato. 

12.6 Os pagamentos somente serão efetuados mediante a retenção, se cabíveis, do INSS, 

conforme Instrução Normativa RFB nº 971/2009 Alterada pela Instrução Normativa RFB nº 

980/2009, e do ISSQN; 

12.7 A última parcela do pagamento somente será quitada, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débito do INSS referente ao objeto da contratação.  

12.8 A inadimplência da licitante vencedora com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais 

e comerciais ou indenizações, não transfere ao Município, a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

12.9 Em caso de reclamatória trabalhista contra a licitante vencedora em que o Município seja 

incluído no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, será retido, até o final da 

lide, valores suficientes para garantir eventual indenização. 

12.10 Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei nº 9.069/95 e Lei 

nº 10.192/01, exceto em caso de reequilíbrio econômico, na forma da Lei nº 8.666/93. 

12.11 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e somente serão aceitas 

quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas 

pelo Município. 

12.12 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

12.13 A razão social e o CNPJ da contratada constante da nota fiscal/fatura deverão ser o mesmo 

da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

12.14 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

12.15 Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 

a) As obras serão pagas através dos Recursos do Contrato de Financiamento, celebrados entre o 

agente Financeiro Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA – Contrato de Financiamento nº 

0604259-14/2022) e o Município de Coqueiros do Sul/RS e o restante com recursos próprios do 

município.  

 

 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

 
04 Sec. Municipal da Obras, Serviços Urbanos, Viação e Trânsito 

1039 Manutenção e Ampliação de Vias 



44.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações (rec. 0001 – livre) 
44.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações (rec. 1686 - FINISA) 

 

 

14 – DAS OBRIGAÇÕES 

14.1 Do Município:  

14.1.1 – Manter fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;  

14.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto desta 

licitação; 

14.1.3 - Aplicar à empresa vencedora às penalidades, quando for o caso; 

14.1.4 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

14.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 

setor competente; 

14.1.6 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

14.1.7 - Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de 

impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução; 

 

14.2 – Da Empresa Vencedora: 

14.2.1 A vencedora será responsável pela matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua 

execução, bem como pela devida anotação da responsabilidade técnica – ART de execução junto 

ao respectivo conselho profissional. 

14.2.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas 

aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança do trabalho. 

14.2.3 A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em 

relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução. Executar os serviços de acordo 

com as especificações e prazos determinados no Projeto Executivo, como também de acordo 

com o cronograma físico-financeiro constante no anexo do presente Edital. Caso esta obrigação 

não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa 

estabelecida no item 11 deste Edital. 

14.2.4 Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os 

serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

14.2.5 A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua 

total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

14.2.6 Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 

acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de 

especificações técnicas e planilhas orçamentárias). 

14.2.7 Prestar manutenção da obra, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

14.2.8 Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) 

defeito(s) pela Prefeitura. 

14.2.9 Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura. 

14.2.10 Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não 

sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 

11 deste edital. 

14.2.11 Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro responsável e 01 (um) 

encarregado geral em período integral. 



14.2.12 Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 

condições de uso satisfatório. 

14.2.13 Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização 

da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 

14.2.14 Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

14.2.15 Fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, 

adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

14.2.16 Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, 

causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

14.2.17 Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da obra, devendo o espaço ser 

entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

14.2.18 Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que 

obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura. 

14.2.19 Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na 

aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante 

vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má 

aplicação. 

14.2.20 Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Prefeitura como inadequados à 

execução dos serviços. 

14.2.21 Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de 

entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata da via. 

Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à 

fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua 

aceitação provisória. 

14.2.21 Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 

original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 

14.2.22 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a Prefeitura. 

14.2.23. Abrir a Matrícula CEI junto à Receita Federal da Jurisdição do Município de Coqueiros do 

Sul para retenção de 11% de INSS sobre os serviços prestados, entregando cópia a Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

14.2.24 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a 

terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

14.2.25 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação. 

14.2.26 A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

14.2.27 Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora serão de sua inteira 

responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratado 

para ressarcimento do dano causado. 

14.2.28 Apresentar ao final da obra CND/INSS da obra objeto da presente licitação. 

 



 

15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as 

seguintes normas: 

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser 

protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes. 

b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada 

para o recebimento dos envelopes.  

c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, devendo ser 

protocolados pessoalmente no Setor de Compras e Licitações, durante o horário de expediente, 

que se inicia às 08:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:06h. 

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do 

prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

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

ou quaisquer outros documentos. 

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

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do 

item 1.3 desse edital, e os membros da Comissão Julgadora. 

16.4 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de 

recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira 

(art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 

16.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos 

à licitação os participantes retardatários. 

16.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

Anexo I – Declaração de pleno conhecimento do edital e seus anexos; 

Anexo II – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo III – Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição 

Federal; 

Anexo IV – Declaração de pleno conhecimento dos locais e de suas condições; 

Anexo V – Declaração de responsabilidade pelo nível de desempenho; 

Anexo VI – Modelo de credenciamento; 

Anexo VII – Declaração de enquadramento para empresas beneficiárias da LC 123/06; 

Anexo VIII - Minuta do contrato; 

Anexo IX - Modelo de Declaração que a empresa não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa púbica ou de sociedade de economia mista.  

Anexo X – Termo de renúncia.  

Anexo XI –Modelo Proposta Financeira 

Anexo XII- Declaração de Garantia 

Anexo XIII- Modelo de Tabela Demonstrativa de Qualificação Econômica e Financeira da Empresa.  

Anexo XIV- Modelo de Declaração de que vindo a sagrar-se vencedora da licitação, irá 

apresentar, por ocasião da primeira fatura Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil 



Profissional no valor mínimo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 

nos termos do Decreto Lei nº 73, de 21-11-1966 e Decreto 61.687 de 07-12-1967. 

Anexo XV – Declaração de Idoneidade  

 

16.7  Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edital, 

disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site 

http://www.coqueirosul.com.br. Portanto, fica sob a inteira responsabilidade dos interessados que 

retiraram o instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela 

Administração, que poderão ocorrer a qualquer momento. 

16.8  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:30h às 11:30h e das 

13:30h às 17:00h, na Prefeitura Municipal de Coqueiro do Sul/RS, junto ao Departamento de 

Compras e Licitações, na Av. Presidente Vargas, nº 315, bairro centro. Ainda poderão ser obtidas 

informações pelo e-mail gabinete@coqueirosul.com.br, e/ou ainda pelo telefone (54) 3329-7700. 

 

 

 

 

   Coqueiros do Sul/RS, em 13 de abril de 2022 

 

 

 

.  

VALOIR CHAPUIS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coqueirosul.com.br/


 

ANEXO I 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

MODELO 

 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações 

Concorrência nº ____/2022 

 

 

A Empresa [Razão Social da Licitante], através do presente, declara para os devidos fins, que tem 

pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e 

dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (COLOCAR O ITEM E 

OBJETO ESPECÍFICO DE CADA VISITA), e ainda, que aceita como válida a situação em que se 

encontra para a realização dos serviços a que se refere a Concorrência nº ____/2022.  

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022 

 

 

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal] 

[Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Licitações 

Ref.: Concorrência nº ____/2022 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na …(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da lei, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, que a empresa 

não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação de sua habilitação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ......... de ........................ de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

MODELO 

 

 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações 

Concorrência nº ____/2022 

 

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 

Representante Legal, (Nome/CI), declara para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 

16 anos. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022. 

 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e 

Carimbo do CNPJ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DE SUAS CONDIÇÕES 

 

 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações 

Concorrência nº ____/2022 

 

 

A Empresa [ Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que 

realizou vistorias nos locais de execução dos serviços e obras, realizando um exame detalhado, 

verificando todas as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, luz e força, 

acessos, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e 

dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como 

válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a 

Concorrência nº. 001/2022.  

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022. 

 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO NÍVEL DE DESEMPENHO 

 

 

 

MODELO 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações 

Concorrência nº .../2022 

 

 

Declaramos junto à Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul/RS, na qualidade de titulares 

responsáveis pela Empresa [ nome, endereço, razão social, etc. ], e conhecedores das 

características, complexidade e volume da obra, que nossa Empresa atendem aos requisitos de 

desempenho. 

Declaramos ainda que assumimos total responsabilidade pelos ônus decorrentes de danos e pela 

adoção de ações de correção para que o conjunto de ações de nossa responsabilidade atenda às 

condições previstas no Edital e Anexos da Concorrência nº ____/2022. 

 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e 

Carimbo do CNPJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

______________________, sediada na ________________________________________, telefone 

________________, fax 

__________________, neste ato representada pelo (a) Sr (a) 

______________________________________________, portador da cédula de identidade RG 

__________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________,residente e domiciliado na 

________________________________________________, detentor de amplos poderes para 

nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 

______________________________________________, portador da cédula de identidade RG 

_____________________, e inscrito no CPF sob o nº ______________________ com o fim específico 

de representar a outorgante perante a Prefeitura de Coqueiros do Sul/RS, na Concorrência nº 

______/2022, podendo assim retirar cópias, propor seu credenciamento, atuar em nome da 

representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de 

serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e 

fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 

________________, ____ de ______________ de 2022 

 

 

 

Outorgante 

 

 

 

Outorgado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA EMPRESAS BENEFICIÁRIAS 

DA LC 123/06 

 

 

 

(Razão Social da licitante) _________________________________, por meio de seu Responsável 

Legal, e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que: 

a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e seus alterações; 

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, parágrafo 4º, 

incisos I a X, da mesma lei. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

______________________, em ______ de _________________de 2022. 

 

 

______________________________________________________________ 

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura do 

contador ou técnico contábil da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VIII 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº_________ 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO 

SUL/RS E ___________. 

 

 

  O MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

com Sede na Av. Presidente Vargas, nº 315, Centro, Coqueiros do Sul/RS, inscrito no CNPJ sob o 

n° 94.703.980/0001-32, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ...................., 

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa _______________________ 

(qualificação e endereço completos), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

celebram o presente contrato de fornecimento de materiais e prestação de serviços de mão-de-

obra para execução de pavimentação asfáltica, vinculado ao edital de Concorrência nº 001/2022, 

Processo Licitatório nº ............/2022 e à proposta vencedora, conforme termos de homologação e 

de adjudicação datados de ___/___/2022, e que se regerá pelas cláusulas e condições que 

seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de Empresa, em regime de execução 

indireta, empreitada global, para execução de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, do acesso 

que liga a sede urbana de Coqueiros do Sul até a sede urbana do distrito Igrejinha neste 

Município, compreendendo uma extensão de 3.665,00 metros lineares, totalizando 

25.655,00m² de área a ser pavimentada referente ao Contrato de Financiamento n° 0604259-

14/2022 – Programa FINISA, tudo conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, 

orçamentos, cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos que integraram o processo 

licitatório dele fazendo parte para todos os efeitos. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes de iniciar a obra, ART ou RRT referente à execução 

dos trabalhos técnicos.  

A CONTRATADA deverá substituir todo e qualquer material que estiver fora dos padrões 

solicitados, ficando ainda sujeito as demais penalidades legais.  



Demais especificações técnicas e quantitativos de materiais e serviços, deverão ser executados 

conforme memorial descritivo, planilha de orçamento e planta baixa que compõem o Edital de 

Concorrência Nº 001/2022, que passam a integrar o presente contrato para todos os efeitos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATATA receberá o valor global de R$ 

__________________ (_________________________), sendo R$ ______________ 

(___________________________) relativo aos materiais, e R$ ______________ 

(___________________________) de prestação de serviços de mão-de-obra.  

 

§ 1º Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:  

 

a) As obras serão pagas através dos Recursos do Contrato de Financiamento, celebrados entre o 

agente financeiro Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA (contrato de 

financiamento nº 0604259-14/2022) e o Município de Coqueiros do Sul/RS e o restante com 

recursos próprios do município.  

§ 2º - O primeiro pagamento somente será realizado pela Contratante, após apresentação da ART 

– Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA/RS, Seguro de Responsabilidade Civil 

Profissional no valor mínimo correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 

nos termos do Decreto Lei n° 73, de 21/11/1966 e Decreto n° 61.687 de 07/12/1967 e Matrícula de 

inscrição da obra junto ao INSS, apresentado pela Contratada; 

§ 3º - Quando do pagamento da primeira parcela, será exigida também apresentação da GFIP 

especifica para a matrícula da obra e contendo a nominata da totalidade dos funcionários da 

licitante vencedora alocados para execução da obra contratada; 

§ 4º - É requisito prévio para pagamento das faturas o envio, à tesouraria do município, dos 

comprovantes de recolhimentos previdenciários e do FGTS. 

§ 5º - Os pagamentos somente serão efetuados mediante a retenção, se cabíveis, do INSS, 

conforme Instrução Normativa RFB nº 971/2009 Alterada pela Instrução Normativa RFB nº 

980/2009, e do ISSQN; 

§ 6º - A última parcela do pagamento somente será quitada, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débito do INSS referente ao objeto da contratação e comprovantes de regularidade 

perante o FGTS. 

§ 7º - A inadimplência da licitante vencedora com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais 

e comerciais ou indenizações, não transfere ao Município, a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

§ 8º - Em caso de reclamatória trabalhista contra a licitante vencedora em que o Município seja(m) 

incluído(s) no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, será retido, até o final 

da lide, valores suficientes para garantir eventual indenização. 

§ 9º - Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei nº 9.069/95 e Lei 

nº 10.192/01. 

§ 10 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e somente serão aceitas 

quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas 

pelo Município. 

§ 11 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 



§ 12 - A razão social e o CNPJ da contratada constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo 

da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

§ 13 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

§ 14 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada sem 

juros moratórios. 

§ 15 - A nota fiscal/fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo, número da Tomada de Preços, e número do contrato, a fim de 

se acelerar o trâmite para liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a critério da Administração e com a anuência da 

contratada, nos termos do art. 57 da Lei n.° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA deverá: 

I-  Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as 

normas de segurança do trabalho. 

II- Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade dos 

materiais e ao cronograma de execução. Executar os serviços de acordo com as especificações e 

prazos determinados no Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-

financeiro constante no anexo do presente Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro 

do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida no item 11 do Edital. 

III- Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os serviços, 

para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.    

IV- A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total 

e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

V- Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 

acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de 

especificações técnicas e planilhas orçamentárias). 

VI- Prestar manutenção da obra, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

VII- Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) 

pela Prefeitura. 

VIII- Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura. 

IX- Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 

realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 11 do 

edital. 

X- Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro responsável e 01 (um) 

encarregado geral em período integral. 

XI- Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 

condições de uso satisfatório. 

XII- Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da 

Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 



XIII- Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

XIV- Fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, 

adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

XV- Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados 

por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

XVI- Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da obra, devendo o espaço ser 

entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

XVII- Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na 

aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante 

vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má 

aplicação. 

XVIII- Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Prefeitura como inadequados à 

execução dos serviços. 

XIX- Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias se livres de entulho 

ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Concluído 

o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à fiscalização da 

Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. 

XX- Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 

caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 

XXI- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a Prefeitura. 

XXII- Abrir a Matrícula CEI junto à Receita Federal da Jurisdição do Município de Coqueiros do 

Sul para retenção de 11% de INSS sobre os serviços prestados, entregando cópia a Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

XXIII- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

XXIV- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação. 

XXV- A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

XXVI- Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora serão de sua inteira 

responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratado 

para ressarcimento do dano causado. 

XXVIII- Apresentar ao final da obra CND/INSS da obra objeto da presente licitação. 

XXIX- Antes do início da execução, realizar a matrícula da obra junto ao INSS. 

XX- Antes do início da execução, realizar a devida anotação da responsabilidade técnica – ART ou 

RRT – junto ao respectivo conselho profissional.  

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

I -Manter fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 

II- Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto desta 

licitação; 



III- Aplicar à empresa vencedora às penalidades, quando for o caso; 

IV- Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

V- - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 

competente; 

VI- - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

VII- - Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de 

impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
04 Sec. Municipal da Obras, Serviços Urbanos, Viação e 

Trânsito 
1039 Manutenção e Ampliação de Vias 

44.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações (rec. 0001 – livre) 
44.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações (rec. 1686 - FINISA) 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES: 

Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

I - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de etapa, 

limitada a 5 (cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

II - Multa de 10% (dez por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos 

materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas 

expensas, tal defeito; 

III - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um) ano; 

IV - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 02 (dois) anos; 

V - Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, será 

aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 02 (dois) anos. 

VI - As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA: 

8.1 Será exigida, no ato da assinatura do contrato a prestação de garantia contratual de 5% do 

valor total do contrato, nas formas do artigo 56, §1º, da Lei 8.666/93. Se a garantia for apresentada 

em dinheiro deverá ser depositada na seguinte conta corrente em nome do Município: Banco: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Agência: 0464-2 Operação 006 Conta Corrente: 270-7. 

8.2 Conforme o artigo 618 do Código Civil, a contratada responderá pelo prazo irredutível de 05 

(cinco) anos, pela solidez e segurança da obra, assim em razão dos materiais como do solo, em 

face da mão de obra empregada do trabalho. 

 

 

 



CLÁUSULA NONA – RESCISÃO CONTRATUAL: 

Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a CONTRATADA, 

mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início do serviço; 

V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da 

Lei nº 8.666/1993; 

IX - a decretação de falência; 

X - a dissolução da sociedade; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 

ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 

serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis.  

§1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII e XVII, poderá ser 

determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 

8.666/1993. 



§2º A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no art. 80 da Lei nº 

8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de cláusulas 

contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

§ 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já 

executados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – CESSÃO: 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

Parágrafo único: Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, 

impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 

formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA– FORO: 

Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Carazinho/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais especializado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

 

Coqueiros do Sul/RS, ___de ______________de 2022. 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL/RS 

CONTRATANTE 

 

 

____________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: ________________________    ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO 

SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE 

DE ECONOMIA MISTA. 

 

 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações 

Concorrência nº _____/2022 

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 

Representante Legal, (Nome/CI), declara para os devidos fins que, não possui em seu quadro 

funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022.  

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e 

Carimbo do CNPJ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO X 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

 

Á  

Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Licitações 

Edital de Concorrência n° ......./2022 

 

 

A Empresa [ Razão Social da Licitante ],no uso de suas atribuições legais, DECLARAR, que se 

habilitado na fase de documentação e, se habilitado na proposta referente a concorrência n° 

xxx/2022, renuncio ao direito de interpor recurso das decisões da Comissão Permanente de 

Licitações, na forma do artigo 109, inciso I c/c artigo 43, inciso III da Lei n° 8.666/93. 

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus jurídicos e legais feitos.  

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022. 

 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XI 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

A 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL/RS 

 

 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE: 

Razão Social: 

CNPJ / MF n.º                  Inscrição Estadual n.º 

Endereço:                         Bairro: 

CEP:                                Cidade / Estado: 

Telefone:  

          

Representante Legal / Procurador: 

 

2- VALIDADE DA PROPOSTA: 

60 (sessenta) dias. 

 

3- PREÇO: 

 

VALOR PROPOSTO DO MATERIAL R$ ___________________________________ 

 

VALOR PROPOSTO DA MÃO DE OBRA R$________________________________ 

 

VALOR PROPOSTO TOTAL GLOBAL R$__________________________________ 

 

 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 

despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação. 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA:______________ (mínimo 60 dias). 

 

   

Assinatura do Representante Legal/Procurador. 

 



 

ANEXO XII  

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

 

 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 

Concorrência nº ____/2022 

 

 

A Empresa [ Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que em 

vindo sagrar-se vencedora da Licitação supra referida, irá apresentar, por ocasião da assinatura do 

contrato: garantia de 5% do valor estimado do objeto da contratação, nos termos do inciso III, do 

art. 31, da Lei 8666/1993, em uma das modalidades constantes nos incisos I a III do §1º do art. 56 

da Lei 8666/1993. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022. 

 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XIII  

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

MODELO DE TABELA DEMONSTRATIVA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E 

FINANCEIRA DA EMPRESA (índices do Balanço) 

 Resultado  
  

a) - “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula: 

   AC + RLP 

ILG = ---------------    resultado ILG ≥ 1 

  PC+PL 

Onde: ILG – Índice de Liquidez Geral; 

  AC – Ativo Circulante; 

  RLP – Realizável a Longo Prazo; 

  PC – Passivo Circulante; 

  ELP – Exigível a Longo Prazo. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for 

inferior a 1 (um). 

 

 

 

b) -  “Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula: 

        AT 

ISG =  --------------        resultado ISG ≥ 1 

  PC + ELP 

Onde: ISG = Índice de Solvência Geral; 

  AT = Ativo Total; 

  PC = Passivo Circulante; 

  ELP = Exigível a Longo Prazo. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for 

inferior a 1 (um). 

 

 

 

c) – “Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula: 

    AC 

ILC = -----------------     resultado ILC ≥ 1 

     PC 

Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

  AC = Ativo Circulante; 

  PC = Passivo Circulante. 

OBS: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Corrente” for 

inferior a 1 (um). 

 

 

Local e Data 

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

Nome e Assinatura do Contador – CRC nº..... 

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

Nome e Assinatura do Proprietário 

 

 



 

 

ANEXO XIV 

 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE VINDO A SAGRAR-SE VENCEDORA DA LICITAÇÃO, 

IRÁ APRESENTAR, POR OCASIÃO DA PRIMIRA FATURA APOLICE DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL NO VALOR MINÍMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO, NOS 

TERMOS DO DECRETO 73/96 E 61.687/67. 

 

 

 

MODELO 

 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações 

Concorrência nº ____/2022 

 

 

A Empresa [ Razão Social da Licitante ], através da presente, declara para os devidos fins, que em 

vindo sagrar-se vencedora da Licitação supra referida, irá apresentar, por ocasião da Primeira 

Fatura, Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor mínimo correspondente 

a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei nº 73, de 21-11-

1966 e Decreto 61.687 de 07-12-1967. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022. 

 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e 

Carimbo do CNPJ ] 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XV 

 

EDITAL Nº 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

MODELO 

 

À 

Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul/RS 

Comissão Permanente de Julgamento e Licitações 

Concorrência nº ____/2022 

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua ________, nº 

____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as 

penas da Lei, que: 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal 8.666/93, consolidada 

pela Lei Federal 8.883/93. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 2022. 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e 

Carimbo do CNPJ ] 

 


