
 

 

 

PROCESSO Nº 036/2022                                                                       TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA 

 
O Prefeito de Vista Alegre do Prata, RS, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 

a Lei nº 8666/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados que às 14:00 horas do dia 
14 de abril de 2022,  no Setor de Licitações e Compras da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, se reunirá a 
Comissão de Licitações, com a finalidade de receber propostas para elaboração de projeto de pavimentação 
asfáltica em trecho da ERS 441. 
 
1. OBJETO: 
A presente licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço por item , tem por objetivo a 
contratação de empresa para elaboração do projeto de pavimentação asfáltica em trecho de 5 km da ERS 
441, partindo do entroncamento com a ERS 355 até a divisa com o Município de Nova Prata, conforme 
Termo de Referência Anexo I do presente edital. 

 
2. EDITAL DE LICITAÇÕES: 
2.1. O presente edital é composto de: 
a) Anexo I – Termo de Referência e Mapa do Trecho; 
b) Anexo II - Formulário Padronizado de Proposta; 
c) Anexo III- Minuta de Contrato; 
d) Lei Municipal Autorizadora 3055/2022 

 
2.2. No ato do recebimento do Edital o interessado deverá verificar o seu conteúdo, não sendo aceitas 
reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
2.3. A Licitante deverá examinar todos os documentos contidos no Edital para não alegar desconhecimento 
como elemento que o impeça de formular sua proposta ou de participar do certame. 
2.4. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vista Alegre do Prata, setor de licitações, sito na 
Rua Flores da Cunha, nº 102, Centro, pelo telefone (54) 3478 -1200 
2.5. As impugnações deverão ser enviadas em via original, protocoladas no protocolo geral deste município, 
no seguinte endereço: Rua Flores da Cunha, nº 102, Centro, Vista Alegre do Prata/RS, CEP 95325-000, e 
encaminhadas para o Setor de Licitações, sendo esta via em papel timbrado com o nome da empresa, as razões 
da impugnação e assinatura do representante legal, a qual será anexada ao processo. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
3.1. Poderá participar deste Processo Licitatório pessoas jurídicas devidamente cadastradas, cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto deste processo e que atendam às exigências do edital. 

 
3.2. Será vedada a participação na licitação quando: 
3.2.1. Licitantes que estejam suspensos ou impedidos de licitar pela administração ou por outro órgão da 
Administração Pública. 
3.2.2. Licitantes que estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação judicial ou extrajudicial. 
3.2.3. Licitantes que sejam declarados inidôneos para licitar e contratar com a Administração Pública em 
qualquer esfera de governo. 
3.2.4. Licitantes cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto licitado. 
3.2.5. Licitantes que possuam, no quadro da empresa, sócios ou empregados com vínculo de parentesco em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de 
ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Prata, nos cargos de direção e chefia ou 
exercentes de função gratificada de mesma natureza. 



 

 

 

 
4. DO CADASTRAMENTO: 
4.1. Poderá apresentar propostas na licitação, as empresas interessadas e devidamente cadastradas ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 12 de abril de 2022 nos termos do § 2o, do 
artigo 22 da Lei 8.666/93. 
4.2. Para realizar o cadastro ou a atualização cadastral e receber o Certificado de Cadastro de Fornecedor a 
licitante deverá se dirigir até o Setor de Compras e Licitações do município localizado na Rua Flores da Cunha, 
nº 102, Centro, Vista Alegre do Prata/RS, munida com os documentos de habilitação exigidos pela Lei nº 
8.666/93 de 21 de junho de 1993. 
4.3. O Certificado de Cadastro de Fornecedor com plena validade constitui documento obrigatório para fins 
de habilitação na licitação e deverá ser apresentado junto à documentação de habilitação - ENVELOPE 1 - 
exigida neste certame. 

 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
5.1. As empresas interessadas em participarem da licitação, deverão apresentar até o horário, dia e no local 
indicados neste Edital, suas documentações e propostas de preços em 2 (dois) envelopes distintos, fechados 
contendo, obrigatoriamente, em suas partes frontais externas, os seguintes dizeres: 

5.1.1 Envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

AO 
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS 
TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2022 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

5.1.2.Envelope nº 02-PROPOSTA FINANCEIRA  

AO 
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS 
TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2022 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FNANCEIRA 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA 
 
6. DO ENVELOPE 01 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
6.1. Deverá ser apresentado no ENVELOPE nº 01 os seguintes documentos: 
6.1.1. Declaração de Inexistência, no quadro de pessoal da licitante, de empregado com menos de 18 anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal e do inciso 
V, do artigo 27 da lei nº 8.666/93; 
6.1.2. Declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
6.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
6.2.1. Tratando-se de Firma Individual, apresentar cédula de identidade e registro comercial onde conste o 
objeto e suas filiais, se existirem; 
6.2.2. Tratando-se de Sociedades Comerciais, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado da última alteração contratual, se houver, onde conste o objeto e devidamente registrado na 
Junta Comercial; 
6.2.3. Tratando-se de Sociedades por Ações, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 
e acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, devidamente registrado na Junta 



 

 

 

Comercial e onde conste o seu objeto; 
6.2.4. Tratando-se de Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo onde conste o objeto e respectiva inscrição 
acompanhada de prova da diretoria em exercício devidamente registrada na Junta Comercial. 
6.2.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
6.2.6. O representante da empresa deverá apresentar procuração ou autorização com firma reconhecida, 
quando não constar como tal dos atos constitutivos da pessoa jurídica, acompanhado de documento de 
identidade; 

 
6.2.7. PARA AS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006: 
As empresas que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n.º 
123/06, deverão apresentar dentro do envelope 01, além de todos os documentos exigidos no item 6: 
a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da lei, que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte e está apto a usufruir do tratamento diferenciado. 

b) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei Federal n.º 11.488, de 15 de junho de 
2007, desde que também apresentem, declaração firmada pelo representante legal, que comprove que se 
enquadra como beneficiária. 

Parágrafo único: A não apresentação dos documentos especificados no subitem 6.2.7, letras 'a", "b" não será 
motivo de inabilitação da licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia a qualquer 
privilégio, recebendo portanto o mesmo tratamento das demais empresas não beneficiadas pelo disposto nos 
art. 42 à 45 da Lei Complementar n.º 123/06. 

 
6.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Certificado de Registro Cadastral, fornecido por este Município; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, (CNPJ/MF); 
c) Prova de regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade com a fazenda estadual; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativos a Tributos 
Federais e à dívida ativa da União e CND/INSS); 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
certidão negativa (CNDT). 
6.3.1. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuírem restrição em 
qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terão sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5(cinco) dias úteis a contar da data 
em que for  declarada como vencedora do certame. 

6.3.2. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

6.3.3. O prazo de que trata o item 6.3.1. poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 
da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

 
6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da localidade 
da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura 
do certame. 

 



 

 

 

6.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
6.5.1. Certidão de Registro ou inscrição da empresa e do(s) profissional(is) integrante (s) de seu quadro técnico 
no Conselho Profissional Competente, válida e em dia, para a execução dos serviços, objeto desta Licitação; 

6.5.1.1. A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico e a empresa licitante deverá 
ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do Contrato Social; 
b) No caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e; 
c) No caso de prestação de serviços, por meio de contrato de prestação de serviços firmado entre a 

empresa licitante e o profissional, devidamente registrado ou outro documento comprobatório; 
6.5.2. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no órgão profissional competente, que comprove ter o responsável técnico da empresa 
realizado projeto e/ou execução de obras rodoviarias com caracteristicas semelhantes ao presente projeto. 
Parágrafo Único: As fotocópias apresentadas deverão estar autenticadas pelo tabelião em cartório ou 
por servidor desta Prefeitura. Sendo que os documentos poderão, ainda, serem extraídos de sistema 
informatizado(internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração, em 
conformidade com as Leis Federais 13.726/18 e 13.784/19; 

Nota 1: Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

 
7. DO ENVELOPE 02 - DA PROPOSTA FINANCEIRA: 
7.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 
preenchida em formulário padronizado de proposta constante no ANEXO II. 

7.2. A proposta deverá conter o preço global líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com 
transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora; 

7.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço global, no máximo, DUAS 
CASAS decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

7.4. O valor máximo aceitável para o objeto desta licitação é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 
 

8. DO JULGAMENTO: 
8.1. O Julgamento será realizado pela Comissão Permanete  de Licitações, levando em consideração o Menor 
Preço Global . 
8.1.2. Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos arts. 43 e 44, seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
8.1.3. No caso de empate, proceder-se-a na forma do art. 45, § 2º da Lei 8.666/93 e item 09 deste edital. 

 
8.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
a) divirjam dos termos deste Edital, bem como as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente; 
b) que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação; 
c) com valor global superior ao preço orçado, ou com preços manifestamente inexequíveis; 

 
9. CRITÉRIO   DE DESEMPATE: 
9.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte e as cooperativas. 
9.1.1. 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. 



 

 

 

9.1.2. 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. 
9.2. Ocorrendo o empate, 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 01(um) dia, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até 
então, de menos 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 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa remanescentes, que se enquadrarem na hipótese 
do item 9.1.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea "a" deste 
item. 
c) Se houver duas ou mais microempresa e/ou empresa de pequeno porte e/ou cooperativa com propostas 
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova 
proposta, na forma das alíneas anteriores. 
9.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as exigências do item 
11.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor 
valor. 
9.4. O disposto nos itens 9.1 a 9.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 
9.5. As demais hipóteses de empate, após obedecido o disposto no § 2o do artigo 3º da Lei 8.666/93, será 
utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes, nos termos do § 2o, do 
artigo 45. Podendo o sorteio ser na mesma sessão. 

 
10. DOS RECURSOS: 
10.1. Em todas as fases da presente Licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO: 
11.1. Concluído os trabalhos de julgamento e classificação das propostas de preços apresentadas e obedecidos 
todos os prazos legais de recursos, ou ainda, havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de todos os 
licitantes, contra o ato de julgamento/classificação das propostas a licitação será homologada pela autoridade 
superior competente. 

 
12. DOS PRAZOS: 
12.1. Esgotados todos os prazos e homologado o ato pela autoridade superior competente, a Administração, 
no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
12.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
12.3. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação, constarão as cláusulas necessárias 
previstas no artigo 55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da 
Lei Federal 8.666/93; 

 
13. DO PRAZO DE EX ECUÇÃO: 
13.1. O objeto deverá ser executado em até 60 (sessenta) dias, iniciada a contagem a partir da data de emissão 
e recebimento da Ordem de Início, fornecido por este município. 
13.2. A justificativa e a prorrogação do contrato, se houver, dependerão de aceite e aprovação do Poder Público 
Municipal. 

 
14. DO RECEBI MENTO PROVI SÓRI O E DEFI NI TI VO: 



 

 

 

14.1. O objeto deste processo licitatório será recebido: 
14.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
14.1.2. Nessa etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos; 
14.1.3. No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações 
consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 
14.1.4. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias do recebimento provisório, após o decurso do 
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; 
14.1.5. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 

 
15. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
15.1. Os pagamentos serão efetuados 50% na entrega do projeto a este Município e 50% na apresentação da 
aprovação do projeto junto ao orgão competente. 
15.2. Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos serviços/materiais ou implicará em 
sua aceitação. 
15.3. Deverá a(s) empresa(s) vencedora(s), apresentar o número da conta bancária para pagamento. 
15.4. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverão discriminar os valores referentes à execução de serviços. 
15.5. A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número da Tomada de Preços, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação 
do documento fiscal para pagamento. 

 
16. DA DOTAÇÃO: 
16.1. As despesas e/ou custeio das obras e serviços, objeto do presente Edital serão atendidas com os seguintes 
recursos: 

Projeto/Despesa Há Previsão 
489 | 05.01.3.44.90.51.80.00    Estudos e Projetos – Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito Sim 

 
17. DA FISCALIZAÇAO: 
17.1. A fiscalização dos serviços estará a cargo do Sr. Michel Dalla Costa, Assessor do Departamento de 
Desenvolvimento de Projetos ou por servidor devidamente designado para esta função. A fiscalização exercerá 
rigoroso controle em relação à execução, quantidade e qualidade dos serviços. 

 
18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

18.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) A direção dos serviços caberá ao profissional técnico constante no atestado apresentado pela licitante na 
fase de habilitação, incumbindo-lhe assinar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, na forma da 
legislação vigente. 

b) O pagamento de todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e licenças 
concernentes à execução de seus serviços, bem como o ônus de indenizar todo e qualquer dano e prejuízo 
material ou pessoal que possa advir, direta ou indiretamente, ao Município de Vista Alegre do Prata/RS ou a 
terceiros, decorrente do exercício de sua atividade; 

c) O fornecimento, para emprego na execução dos serviços, somente de material de primeira mão e qualidade, 
bem como a observância rigorosa das especificações técnicas e da regulamentação aplicável ao caso, 
executando todos os trabalhos com esmero e perfeição, refazendo tudo quanto for impugnado pela 
Fiscalização, quer em razão do material, quer da mão de obra; 

d) Instalar equipamentos de qualidade; 



 

 

 

e) As despesas e providências necessárias à inscrição da obra junto aos órgãos e repartições competentes; 
f)  A obtenção de  todas as  licenças e  franquias necessárias  aos  serviços que  contratar  pagamento  dos 
emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e 
à segurança pública; 

g) As despesas concernentes à mão de obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas 
e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinário, seguros, licenças, cópias 
de projetos, ligações provisórias e definitivas, entre outros; 

h) As despesas pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, 
estaduais ou municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas 
que por efeito legal sejam impostas ao Município de Vista Alegre do Prata/RS; 

i) A responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados uso de 
patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 
obra em construção, até definitiva aceitação dela pelo Município de Vista Alegre do Prata/RS, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, mesmo que 
ocorridos na via pública; 

j) A cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

k) A manutenção na obra, do seguro de acidentes do trabalho de todos os operários e empregados em serviço, 
bem como visitantes e fornecedores que adentrarem no canteiro de obras; 

l) O fornecimento, a seu pessoal, de todo o Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

m) A vigilância ininterrupta do canteiro de obras, sendo de sua responsabilidade, independentemente de culpa, 
toda e qualquer perda de materiais, equipamentos, etc, resultante de roubo, furto, atos de vandalismo, ou 
qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras; 

n) A remoção total do entulho e materiais não utilizados na execução dos serviços, durante toda a execução 
dos serviços, devendo ser mantidas limpas; 

o) Sujeitar-se às disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e, aos demais dispositivos do contrato; 

p) Deverá providenciar ART no CREA. 

q) Caso a empresa contratada seja de outro Estado da Federação, deverá providenciar o visto para exercer a 
atividade neste Estado junto ao CREA/RS, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato. 

r) O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil 
Brasileiro, ficando a CONTRATADA responsável, neste período, por todos os encargos decorrentes de 
vícios ou defeitos no material empregado ou no serviço executado. 

s) A substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja permanência no local da execução 
do objeto da licitação seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

t) A refazer sem custos adicionais, caso os serviços executados estejam em desobediência às Normas Técnicas 
vigentes. 

u) A reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da contratante, devendo estas instalações serem 
submetidas à aprovação desta. 

v) Construir e manter seus escritórios, alojamentos e demais dependências, no canteiro da obra, dentro de 
condições de absoluta higiene. 

w) A responsabilidade pela entrega dos serviços será inteiramente da empresa vencedora. 

x) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 
25% do valor contratado inicialmente; 

 



 

 

 

18.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

b) Permitir o livre acesso da contratada aos locais onde serão realizados os serviços; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços, designando um representante, a quem compete acompanhar todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário para regularizar as 
faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a 
sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes 

 
19. DAS PENALIDADES: 
19.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórias das perdas e danos sofridas pela 
Administração, conforme art. 408 e ss, do Código Civil, e Administrativa, nos moldes do  art. 87, da Lei nº 
8.666/93: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor ofertado para o item; 

b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) são aplicáveis ao contrato, inclusive, as Sanções Administrativas estabelecidas nos artigos 86 a 88 e sanções 
penais estabelecidas nos artigos 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como as disposições do Código de 
Defesa do Consumidor. 

d) deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

5 anos e multa de 10% sobre o valor do último valor ofertado; 

e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência; 

f) executar o contrato com atraso injustificado, até o l imite de 03(três) dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

g) i nexecução parcial do contrato: suspensão do direito de l icitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 5 anos e multa de 8% sobre o valor atualizado do contrato; 

i) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 

5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

A penalidade de multa será aplicada ainda nas seguintes hipóteses e percentuais: 
I) Por atraso na entrega da obra: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da quantidade 
entregue fora do prazo, até o limite de 15 (quinze) dias corridos. Do 16° dia em diante poderá ser considerada 
inexecução do contrato; 

II) O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 
apenada. À critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido será descontado da 
importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida 
ativa, sujeitando a devedora a processo executivo; 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 



 

 

 

20.1. O Município se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, 
adiar ou revogar a presente Licitação, sem que isto constitua motivo para que as empresas participantes 
pleiteiem qualquer tipo de indenização; 
20.2. A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa preclusão do seu 
direito de participar das fases subsequentes; 
20.3. A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as 
condições do Edital de licitação; 
20.4. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente edital encontrar-se- ão 
à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações; 
20.5. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia 
útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado; 
20.6. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço, e-mail e telefone; 
20.7. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor do Município de Vista 
Alegre do Prata, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas 
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração; 
20.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à Licitação, 
os participantes retardatários. 
20.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo presidente da CPL; 
20.10. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas 
e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações. 
20.11. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93); 
20.12. É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
20.13. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela CPL, que se valerá dos 
dispositivos legais regedores da matéria; 
20.14. Cópia do edital,  poderá ser retirado e maiores informações podem  ser obtidos na Prefeitura 
Municipal de Vista Alegre do Prata, na Rua Flores da Cunha, 102, nos horários de expediente. Telefone: 
(54) 3478-1200. Site: www.vistalegredoprata.rs.gov.br 
20.15. Os avisos de julgamento de documentação e/ou de propostas, julgamento das impugnações/recursos 
administrativos que porventura forem interpostos pelos licitantes e demais atos licitatórios serão publicados, 
quando necessários, no site oficial do Município de Vista Alegre do Prata/RS, no endereço: 
www.vistalegredoprata.rs.gov.br. 

 
Vista Alegre do Prata-RS, 25 de março de 2022 
 

 
Adair Zecca 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica em trecho de 5km na RS 441, partindo do 

entroncamento com a RS 355 até a divisa com o município de Nova Prata. 

Especificação do Objeto:  

O projeto devera conter:  

• LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO; 

• ESTUDOS DE TRÁFEGO E HIDROLÓGICO; 

• ESTUDOS GEOTÉCNICOS (SONDAGENS E ENSAIOS DE SOLO); 

• PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.; 

• PROJETO GEOMÉTRICO; 

• PROJETO DE TERRAPLENAGEM; 

• PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA; 

• PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL; 

• PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES; 

• MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/ ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS; 

• PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E/OU FINANCEIRO DA OBRA; 

• PLOTAGEM DAS PLANTAS EM ESCALA; 

• DISPOSIÇÃO DO PROJETO COMPLETO EM MÍDIA; 

• ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS PROJETOS 

 

Justificativa da Contratação: 

A contração se justifica tendo em vista que o Estado está em fase final de elaboração do projeto de 

pavimentação dos primeiros 5km restando o trecho de mais 5 km para concluir o trecho. 

Desta forma, visando maior agilidade na execução do projeto, para posterior realização de Termo de 

Cooperação com o Estado e realização da obra que estamos encaminhando para licitação. 

A lei municipal nº 3055/2022  autorizou o município a elaborar o projeto. 

Valor máximo: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 

 

 

Michel Dalla Costa 
CAU-A 256996-5 

Assessor de Desenvolvimento de Projetos 
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RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 

SETOR DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
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Fornecedor: 

Endereço:  Número: Cidade:  UF: 

CPF/CNPJ: Insc. Estadual:  Fone: 

E-mail: Validade da Proposta: 

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: 

Item Sub. 

Item 
Qtde. Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor Total 

1  1,00 UN Objeto: Elaboração de projeto de pavimentação 

asfáltica em trecho de 5km na RS 441, partindo do 

entroncamento com a RS 355 até a divisa com o 

município de Nova Prata. 

 

Especificação do Objeto:  

O projeto devera conter:  

 Levantamento topográfico georreferenciado; 

 Estudos de tráfego e hidrológico; 

  Estudos geotécnicos (sondagens e ensaios de solo); 

  Projeto de dimensionamento da pavimentação 

asfáltica em c.b.u.q.; 

 Projeto geométrico; 

  Projeto de terraplenagem; 

  Projeto de sinalização viária; 

  Projeto de drenagem pluvial; 

  projeto de obras complementares; 

  Memorial descritivo da obra/ especificações dos 

serviços; 

  Planilha orçamentária, cronograma físico e/ou 

financeiro da obra; 

 Plotagem das plantas em escala; 

  Disposição do projeto completo em mídia; 

 Anotação de responsabilidade técnica pelos projetos 

 

   

 T O T A L  

 

 

 

 

 

 

Em, / /   

 

 
 

Assinatura e Carimbo 
do Fornecedor 

CONDIÇÕES DIVERSAS 

Vide EDITAL 



ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO nº                                                  Tomada de Preços nº 001/2022 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, entidade de direito 

público, CNPJ nº 91566877/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Adair Zecca, brasileiro, residente e 

domiciliado neste Município, daqui por diante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 

.......................... inscrita no CNPJ nº ................... com sede na ..............., nº ............no município de ................. 

neste ato representada pelo Senhor .................... portador da CI nº ........................... daqui por diante denominada 

de CONTRATADA, ajustam o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas adiante estipuladas, em 

obediência às determinações da Lei 8666/93. 

 
 

 
 

CLÁUSULA PRI MEIRA - DA REGÊNCI A 

O presente contrato administrativo reger-se-á, pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, tem base na licitação modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, Processo Licitatório nº 

036/2022. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Contratação de empresa para elaboração do projeto de pavimentação asfáltica em trecho de 5 km 

da ERS 441, partindo do entroncamento com a ERS 355 até a divisa com o Município de Nova Prata 
compreendendo: 

 Levantamento topográfico georreferenciado; 

 Estudos de tráfego e hidrológico; 

  Estudos geotécnicos (sondagens e ensaios de solo); 

  Projeto de dimensionamento da pavimentação asfáltica em c.b.u.q.; 

 Projeto geométrico; 

  Projeto de terraplenagem; 

  Projeto de sinalização viária; 

  Projeto de drenagem pluvial; 

  projeto de obras complementares; 

  Memorial descritivo da obra/ especificações dos serviços; 

  Planilha orçamentária, cronograma físico e/ou financeiro da obra; 

 Plotagem das plantas em escala; 

  Disposição do projeto completo em mídia; 

 Anotação de responsabilidade técnica pelos projetos 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1. O objeto deverá ser executado em até 60 (sessenta) dias, iniciada a contagem a partir da data de emissão e 
recebimento da Ordem de Início, fornecido por este município. 

3.2. A justificativa e a prorrogação do contrato, se houver, dependerão de aceite e aprovação do Poder Público 

Municipal. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECE BIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
4.1. O objeto deste processo licitatório será recebido: 
4.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
4.1.2. Nessa etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos; 



 

 

 
 

4.1.3. No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações 
consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos 
ajustes; 
4.1.4. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias do recebimento provisório, após o decurso do 
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; 

4.1.5. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ............. (    ). 

5.2. Os pagamentos serão efetuados 50% na entrega do projeto a este Município e 50% na sua aprovação pelo 
setor de projetos. 
5.3. Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos serviços/materiais ou implicará em 
sua aceitação. 
5.4. Deverá a(s) empresa(s) vencedora(s), apresentar o número da conta bancária para pagamento. 
5.5. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverão discriminar os valores referentes à execução de serviços. 
5.6. A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

número da Tomada de Preços, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILIBRIO E REAJUSTE 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do contrato, salvo na ocorrência da 
hipótese prevista no art. 65, inc. II alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 desde que, devidamente comprovado e 
estando sujeito a análise pela contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA 

A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta dos seguintes códigos e rubricas: 
Projeto/Despesa Há 

Previsão 

489 | 05.01.3.44.90.51.80.00    Estudos e Projetos – Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito Sim 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços estará a cargo do Sr. Michel Dalla Costa, Assessor do Departamento de 

Desenvolvimento de Projetos ou por servidor devidamente designado para esta função. A fiscalização exercerá 

rigoroso controle em relação à execução, quantidade e qualidade dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABIL IDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) A direção dos serviços caberá ao profissional técnico constante no atestado apresentado pela licitante na 

fase de habilitação, incumbindo-lhe assinar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, na forma da 
legislação vigente. 

b) O pagamento de todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e licenças 
concernentes à execução de seus serviços, bem como o ônus de indenizar todo e qualquer dano e prejuízo 
material ou pessoal que possa advir, direta ou indiretamente, ao Município de Vista Alegre do Prata/RS ou a 
terceiros, decorrente do exercício de sua   atividade;  

c) O fornecimento, para emprego na execução dos serviços, somente de material de primeira mão e qualidade, 
bem como a observância rigorosa das especificações técnicas e da regulamentação aplicável ao caso, 



executando todos os trabalhos com esmero e perfeição, refazendo tudo quanto for impugnado pela 
Fiscalização, quer em razão do material, quer da mão de obra; 

d) Instalar equipamentos de qualidade; 

e) As despesas e providências necessárias à inscrição da obra junto aos órgãos e repartições competentes; 

f) A obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar pagamento dos 

emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à 
segurança pública; 

 

g) As despesas concernentes à mão de obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinário, seguros, licenças, cópias de 
projetos, ligações provisórias e definitivas, entre outros; 

h) As despesas pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, 
estaduais ou municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas 
que por efeito legal sejam impostas ao Município de Vista Alegre do Prata/RS; 

i) A responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados uso de 

patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 
obra em construção, até definitiva aceitação dela pelo Município de Vista Alegre do Prata/RS, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, mesmo que 
ocorridos na via pública; 

j) A cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

k) A manutenção na obra, do seguro de acidentes do trabalho de todos os operários e empregados em serviço, 

bem como visitantes e fornecedores que adentrarem no canteiro de obras; 

l) O fornecimento, a seu pessoal, de todo o Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

m) A vigilância ininterrupta do canteiro de obras, sendo de sua responsabilidade, independentemente de culpa, 

toda e qualquer perda de materiais, equipamentos, etc, resultante de roubo, furto, atos de vandalismo, ou 
qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras; 

n) A remoção total do entulho e materiais não utilizados na execução dos serviços, durante toda a execução 

dos serviços, devendo ser mantidas limpas; 

o) Sujeitar-se às disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e, aos demais dispositivos do contrato; 

p) Deverá providenciar ART no CREA. 

q) Caso a empresa contratada seja de outro Estado da Federação, deverá providenciar o visto para exercer a 

atividade neste Estado junto ao CREA/RS, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato. 

r) O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil 
Brasileiro, ficando a CONTRATADA responsável, neste período, por todos os encargos decorrentes de vícios 
ou defeitos no material empregado ou no serviço executado. 

s) A substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja permanência no local da 
execução do objeto da licitação seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos 
trabalhos. 

t) A refazer sem custos adicionais, caso os serviços executados estejam em desobediência às Normas Técnicas 

vigentes. 

u) A reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da contratante, devendo estas instalações serem 

submetidas à aprovação desta. 

v) Construir e manter seus escritórios, alojamentos e demais dependências, no canteiro da obra, dentro de 
condições de  absoluta higiene. 



w) A responsabilidade pela entrega dos serviços será inteiramente da empresa vencedora. 

x) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 

25% do valor contratado inicialmente; 

 

9.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

b) Permitir o livre acesso da contratada aos locais onde serão realizados os serviços; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços, designando um representante, a quem compete acompanhar todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário para regularizar as 

faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua 

competência, em tempo  hábil, para adoção das medidas convenientes. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALI DADES 
10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 
seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórias das perdas e danos sofridas pela 

Administração, conforme art. 408 e ss, do Código Civil, e Administrativa, nos moldes do art. 87, da Lei nº 

8.666/93: 
a) são aplicáveis ao contrato, inclusive, as Sanções Administrativas estabelecidas nos artigos 86 a 88 e sanções 
penais estabelecidas nos artigos 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como as disposições do Código de 
Defesa do Consumidor. 

b) deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 

anos e multa de 10% sobre o valor do último valor ofertado; 

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o l imite de 03(três) dias, após os quais será considerado 

como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 5 anos e multa de 8% sobre o valor atualizado do contrato; 

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

A penalidade de multa será aplicada ainda nas seguintes hipóteses e percentuais: 
I) Por atraso na entrega da obra: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da quantidade 

entregue fora do prazo, até o limite de 15 (quinze) dias corridos. Do 16° dia em diante poderá ser considerada 

inexecução do contrato; 

II) O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 

apenada. À critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido será descontado da 

importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, 

sujeitando a devedora a processo executivo; 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O MUNICÍPIO CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses 

previstas nos artigos 78, inciso I a XII, da Lei 8.666/93, sem que caiba o Contratado o direito de qualquer 



indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

Parágrafo Único: o presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos de: 

a) Falência ou liquidação da CONTRATADA; 

b) Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do contrato; 

c) Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do contrato sem a autorização do 

Município; 

d) Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA de cumprir com as obrigações assumidas; 

 

e) Procedimentos irregulares da CONTRATADA, que venha causar transtornos ou prejuízos para o 

Município e/ou terceiros; 

A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de 
outras de caráter civil ou criminal, se necessárias: 
I - Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a lavratura de termo 

circunstanciado; 

II - Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município; 
 

CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do 

presente Contrato. 

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais de igual teor 

e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 
 

Vista Alegre do Prata,  RS xx de xxx de 2022 

                   

 

 

 

       _______________________________                              _________________________________ 

          Município de Vista Alegre do Prata                                               XXXXXXXXXXXXXX                       
  Adair Zecca                                                                               xxxxxxxxxxx 

                          Contratante                                          Contratada 

 

 

                

 

     TESTEMUNHAS ____________________________   _________________________________ 

 

 

 

 
Este contrato foi devidamente 

examinado e aprovado por 

esta Assessoria Jurídica. 

 ________________________ 

            Nadir Pigozzo 

            OAB/RS 53935 


