
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO


AV. LIDO ARMANDO OLTRAMARI  1225


FONE 54-3546-1001


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 30/03/2021
Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0002/21
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 07/04/2021


HORARIO......................:
 09:00


Fornecedor.:

Endereço...:

CGCMF......:

CGCICM.....:
 Fone..:

Cidade.....:
 Estado:
 CEP:


OBJETIVO:
 Execução, na modalide empretada global, de pavimentação de vias 

públicas urbanas.


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


SECRETARIA DE OBRAS
02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


ATÉ DIA 07/04/2021 09:00 HORAS
03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


200 DIAS
04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 
CONFORME FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA


06- Validade da Proposta...............: 
60 Dias


07- A Administração reserva-se o direito de aceitar a proposta  que  lhe  seja  mais  

vantajosa, 

      observado os critérios de preços , condições de pagamento e outros fatores, 

assim  como

      de recusar , total ou parcialmente, o conteudo da proposta , nos termos da LEi 

8.666/93, 

      e suas alterações.


08-Não serão aceitas as propostas que nao atenderem as condições gerais deste convte, 

bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria.


09- SENDO NECESSARIO, E DESDE QUE NÃO OCORRA NENHUMA CONTRARIEDADE AOS DESPOSITIVOS 

LEGAIS,  O PROPONENTE PODERA ANEXAR FOLHAS COMPLEMENTARES OU MATERIAL ILUSTRATIVO 

ACERCA DO   OBJETO LICITADO.


10- ESTA LICITAÇÃO SERA REGIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS PELA LEI FEDERAL 8666/93 E SUAS 

  ALTERAÇÕES.


11- OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ENVELOPES SEPARADOS, FECHADOS, ENDEREÇADOS 

AO MUNICIPIO LICITANTE, CONTENDO EM UMA DE SUAS PARTES EXTERNAS O NUMERO DA LICITAÇÃO, 

  MODALIDADE, NOME PROPONENTE E DESCIRMINAÇÃO "DOCUMENTO" E "PROPOSTA", OS QUAIS  

SERÃO ABERTOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DURANTE A FASE DE JULGAMENTO.


12- NO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DEVERA CONSTAR, NO MINIMO, AS CERTIDÕES NEGATIVAS EM 

VIGOR, DA PROCURADORIA FEDERAL QUE ABRANGE INSS ,  FGTS, ESTADUAL, TRABALHISTA E 

MUNICIPAL ESTA ULTIMA DA SEDE DO LICITANTE.


13 - Os interessados em participar do presente processo de licitação deverão 
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manifestar interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas baseado no 

artigo 22 § 3º da Lei Federal 8.666, mediante retirada do Edital ou entrega do Recibo 

extraído no sitio do município e encaminhado no e-mail adm@faxinalzinho.rs.gov.br 

dentro do prazo supra citado. 


14 A presente licitação é do tipo empreitada global, com fornecimento de material e 

mão-de-obra, de modo que será considerado vencedor o licitante que cotar o menor  

preço para a execução total da obra objeto deste certame, entretanto os licitantes em 

suas propostas deverão indicar o valor total do material e o valor da mão de obra. A 

proposta financeira deverá ser preenchida nos termos do modelo de proposta de preço 

constante do anexo deste Edital;


15 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias, sendo que se não 

consignada na proposta será esta assim considerada.


16  Os licitantes com o envelope de habilitação/documentação, deverão apresentar cópia 

do ato constitutivo, cartão CNPJ, certidões negativas do INSS(ou outra na forma da 

lei), FGTS, Federal(ou outra na forma da lei) Estadual, Municipal e CNDT;


17 O objeto é a execução de pavimentação de tipo calçamento em vias públicas urbanas 

da sede do município, tudo conforme planta, projeto e memorial descritivo da obra. O 

licitante deverá analisar minuciosamente o projeto e orçar a obra com base nas 

dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos do projeto e de acordo com 

as especificações de materiais e serviços do projeto. O licitante pelo valor indicado 

na proposta deverá executar o objeto.


18 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre o objeto 

licitado, será retido, nos valores definidos em lei, quando dos pagamentos.


19 O Município disponibiliza aos licitantes, para a elaboração de suas propostas, uma 

via física da planta, projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária  e 

cronograma, para  análise junto a Prefeitura Municipal sita à Avenida Lido Armando 

Oltramari nº1225.


20 O licitante vencedor, na execução do objeto deste certame, deverá observar as 

plantas, projetos e memoriais descritivos da obra, que são parte integrantes deste 

edital;


21 O licitante vencedor terá um prazo de 05 dias, contados da convocação, para a 

assinatura do contrato. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do 

licitante vencedor e aceita pelo Município;


22 O licitante vencedor terá um prazo de 200 dias contados da autorização de início de 

obra para execução completa da obra objeto deste edital. O prazo poderá ser prorrogado 

mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município; 


23 O pagamento será efetuado de acordo com o andamento da obra, mediante laudo de 

medição, vistoria do Município, sendo que a parcela final, correspondente a 10% do 

valor total da obra, será paga quando da conclusão e entrega da obra, vistoria e 

aceitação da mesma, a ser realizada por profissional indicado pelo município.


24 O licitante vencedor não poderá ceder ou sub-contratar a execução da obra.
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25 É parte integrante deste edital a planta e projeto da obra, assim como o memorial 

descritivo, planilha orçamentária,  modelo de proposta e minuta contratual.


26 Serão desclassificadas as propostas que tiverem valor superior a R$:192.480,40.


27 As empresas que se enquadram na Lei Complementar nº 123/2006, para fazerem jus aos 

seus benefícios, deverão apresentar documentação comprobatória juntamente com o 

envelope da habilitação.


28 O engenheiro do município será o responsável técnico pelo projeto, execução e 

fiscalização , com a emissão da respectiva ART, devendo isto ser considerado pelos 

licitantes quando da elaboração de suas propostas. 


29 A minuta contratual é parte integrante deste edital.


ANEXO I


MINUTA


CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO CALÇAMENTO COM 

PEDRAS IRREGULARES


Contratante: Município de Faxinalzinho, RS, pessoa jurídica de direito público 

interno, com a sede administrativa à #######################, neste ato por seu 

prefeito municipal.


Contratada: _______________________________________________________

                      , firmam o presente contrato de fornecimento do seguinte objeto 

mediante as seguintes cláusulas e condições:


Objeto: Execução, na modalidade empreitada global, com fornecimento do material e mão-

de-obra, da pavimentação do tipo calçamento, com pedras irregulares, de partes da Rua 

Porto Alegre entre as Ruas Luis Sega e Rua Erechim, numa área total aproximada de 

6.650m², localizadas na área urbana da sede do Município, tudo de acordo com projetos, 

plantas e memoriais descritivos da obra que fazem parte integrante deste contrato.


Cláusula Primeira: O Presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelas disposições 

do edital ao qual se encontra vinculado, e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado.


Cláusula Segunda: A contratada terá um prazo de ___________  dias, contados da data da 

autorização de início de obra, para executar integralmente o objeto deste contrato. O 

prazo para a execução do objeto poderá ser prorrogado mediante solicitação devidamente 

justificada da contratada e aceita pelo Município. 


Cláusula Terceira: O contratante pagará à contratada, pelo objeto deste contrato, o 

valor global de R$............ (.......), sendo R$ ____________ referente a materiais 

e R$ ____________ referente a mão de obra e equipamentos.

Parágrafo Único: O pagamento será efetuado de acordo com o andamento da obra, mediante 

laudo de medição, vistoria do Município, sendo que a parcela final, correspondente a 

10% do valor total da obra, será paga quando da conclusão e entrega da obra, vistoria 
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e aceitação da mesma, a ser realizada por profissional indicado pelo município. 


Cláusula Quarta: O Município aplicará a contratada, se descumprir sem justificativa 

plausível integral ou parcialmente o disposto neste contrato e edital, multa de 

10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, ficando, ainda, a critério do 

Município, conforme a gravidade do fato, advertido e/ou excluído do rol de 

fornecedores do Município, por prazo a ser definido pelo ente.


Cláusula Quinta: O objeto deste contrato é a execução de pavimentação do tipo 

calçamento em vias urbanas locais, tudo conforme planta, projeto e memorial descritivo 

da obra. A contratada deverá analisar minuciosamente o projeto e orçar a obra com base 

nas dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos do projeto e de acordo 

com as especificações de materiais e serviços do projeto. A contratada pelo valor 

indicado neste contrato deverá executar o objeto.

Parágrafo único: O Departamento de Engenharia do Município será o responsável técnico, 

com a emissão da ART, de projeto, execução e fiscalização da obra.


Cláusula Sexta: Constituem motivo para a rescisão do contrato os casos previstos nos 

incisos do Art.78, da Lei 8.666 e alterações. A Rescisão do contrato poderá ser, ainda:

a- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 8666;

b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração;

c- Judicial, nos termos da lei;

d - Unilateralmente, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia a outra com, 

no mínimo, 30 dias de antecedência.

Em ocorrendo a rescisão, as consequências e penalidades serão as previstas na lei e 

nas disposições contratuais.


Cláusula Sétima:  O presente instrumento de contrato somente poderá ser alterado 

dentro das hipóteses previstas na Lei das licitações e das disposições contidas no 

edital.


Cláusula Oitava:  Na hipótese de aplicação de multa, fica assegurado ao contratante o 

direito de compensar o valor em eventuais créditos da contratada.


Cláusula Nona: O presente contrato decorre do certame licitatório respectivo e a este 

se aplicam todas as disposições exigidas e postas no edital, seja quanto a 

habilitação, proposta, preço, prazos e execução, sendo consideradas como se aqui 

estivem reproduzidas. 


Cláusula Décima:  O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 

8.666 e suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado.


Cláusula Décima Primeira: A obra deverá ser executados por empregados da contratada 

devidamente registrado, treinado, uniformizado e com crachá de identificação.

Parágrafo Único: A contratada, por seus empregados e prepostos, deverá observar, na 

execução da obra, as plantas, projetos, detalhamentos e demais disposições constantes 

deste contrato, do edital e de seus anexos, relativos ao objeto do contrato, 

fornecidos pelo Município, bem como o prazo de execução definido neste instrumento.
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Cláusula Décima Segunda: A contratada deverá observar que os empregados designados 

respeitem as normas de segurança e higiene do trabalho, utilizando os equipamentos de 

proteção individual e do trabalho.


Cláusula Décima Terceira: A contratada poderá disponibilizar para realização dos 

serviços tantos empregados quantos forem necessários para a boa execução do objeto do 

contrato.

Parágrafo Único: Caberá a contratada definir qual ou quais os empregados que prestarão 

o serviço. A escala de trabalho será de responsabilidade da contratada.


Cláusula Décima Quarta: A execução do objeto será acompanhada por engenheiro designado 

pelo Município, o qual fiscalizará o andamento da obra.


Cláusula Décima Quinta: O uniforme bem como os equipamentos de proteção individual 

necessários a execução dos serviços serão fornecidos pela contratada, bem como os 

equipamentos para execução do serviço.


Cláusula Décima Sexta: A contratada responsabiliza-se por todos os atos, fatos, 

omissões e danos à contratante, praticados por seus empregados, que resulte em 

infração ao presente instrumento.


Cláusula Décima Sétima: Os encargos tributários, fiscais, fundiários, sociais ou 

previdenciários inerentes a esta prestação de serviços serão de inteira 

responsabilidade da contratada.


Cláusula Décima Oitava: Ao Município contratante incumbe o pagamento do valor ajustado 

na forma e nos prazos convencionados, e à contratada a entrega do objeto do contrato 

nas condições avençadas.


Cláusula Décima Nona: A contratada deverá observar que o material a ser utilizado na 

obra esteja de acordo com as especificações constantes do projeto e detalhamentos da 

obra.


Cláusula Vigésima: Por inexistir relação empregatícia ou jurídica entre a contratante 

e os prepostos da contratada que forem designados para executarem serviços no objeto 

do contrato, a contratada assume também, perante a contratante, a obrigação de excluí-

la de imediato de todo e qualquer processo ajuizado por empregado ou fiscalização de 

órgão governamental, isentando-a, por inexistência de qualquer vínculo trabalhista, 

excetuando-se a obrigação constante da cláusula seguinte. 


Cláusula Vigésima Primeira: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária:


Cláusula Vigésima Segunda: Fica eleito o Foro da Comarca de São Valentim, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente.


Assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento de contrato em duas vias, 

de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que fazem 

em presença das testemunhas abaixo.
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                E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em três vias de igual teor 

e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as partes 

contratantes para que surta seus efeitos.


                Faxinalzinho, __________________________.


JAMES AYRES TORRES

Prefeito Municipal        _____________________________

Contratada


Testemunhas:


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
Execução, na modalidade empreitada global, com fornecimento do material e mão-de-

obra, da pavimentação do tipo calçamento, com pedras irregulares, na Rua Porto 

Alegre, trecho entre as Ruas Erechim e Luiz Sega e parte da Rua Lauro Panzenhagem, 

numa área total aproximada de 2.650m², localizadas na área urbana da sede do 

Município, tudo de acordo com projetos, plantas e memoriais descritivos da obra que 

fazem parte integrante deste edital.


001
 2.650
 UN
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, Execução, na modalidade 

empreitada global, com fornecimento do 

material e mão-de-obra, da pavimentação do 

tipo calçamento, com pedras irregulares, na 

Rua Porto Alegre, trecho entre as Ruas 

Erechim e Luiz Sega e parte da Rua Lauro 

Panzenhagem, numa área total aproximada de 

2.650m², localizadas na área urbana da sede 

do Município, tudo de acordo com projetos, 

plantas e memoriais descritivos da obra que 

fazem parte integrante deste edital.


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 JAMES AYRES TORRES

PREFEITO DE FAXINALZINHO


, em 30 de Março de 2021
FAXINALZINHO


Assinatura e Carimbo 
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0002/21

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 30/03/2021


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 07/04/2021

HORARIO......................:
 09:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:

Endereço:

Municipio:

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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