
 
 
  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Diretoria de Compras e Licitações 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 
REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 661/2015 
DATA DE ABERTURA: 19/02/2015 
HORARIO: 15h00min 
 
A Prefeita Municipal de Torres, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local 
acima indicado fará realizar licitação pelo regime de execução indireta, na modalidade 
de Concorrência, do tipo de “menor preço GLOBAL”, sob o regime de empreitada por 
preço unitário, com fornecimento de material e mão de obra, referente à REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E 
FORNECIMENTO DE CBUQ, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O 
procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente, a Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, bem como, subsidiariamente, as normas federais 
pertinentes ao assunto, no que couber, em especial, a Lei Complementar n° 123/2006 
e o Decreto Federal n.º 7.982/2013 e Decreto Municipal 28/2006. 
 
1 - DO OBJETO  
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação, 
futura e parcelada, de pessoa jurídica especializada para realização de empreitada por 
preço unitário para execução de pavimentação asfáltica e perfilagem asfáltica, com 
fornecimento de CBUQ e demais materiais e maquinários necessário, sobre asfalto 
existente e sobre pavimento irregular em diversas ruas e avenidas do Município de 
Torres, conforme memorial descritivo e planilhas em anexo.   
 
 

 
 
 
 

RUA TRECHO  EXTENSÃO  LARGURA  ÁREA 

EXECUÇÃO DE PERFILAGEM SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, COM ÁREAS DE REMOÇÃO DE PAVIMENTO INSTÁVEL

PRAIA DE TORRES:

RUA RAUL CARLOS DA SILVA Rua Arthur M. Schaefer até o fim da rua 433,00            7,15              3.095,95                

PRAIA PARAÍSO:

AV. CAXIAS DO SUL RS 389 até a Av. Beira Mar [1672,00m X 2] 3.344,00         6,10              20.398,40              

TOTAL PERFILAGEM SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, COM ÁREAS DE REMOÇÃO DE PAVIMENTO INSTÁVEL 23.494,35              



 
 
 
 
 

RUA TRECHO  EXTENSÃO  LARGURA  ÁREA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE RUAS NÃO PAVIMENTADAS (CHÃO):

RUA GETÚLIO VARGAS Fim do calçamento e a Rua Limoeiro 173,00            7,00              1.211,00                

RUA CAPITÃO BALDUÍNO Rua Rota do Sol e a Rua Alberto Maciel 203,00            7,00              1.476,00                

RUA ALBERTO MACIEL Rua Capitão Balduíno até a Rua Dona Amélia 175,45            7,00              1.228,15                

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE RUAS NÃO PAVIMENTADAS (CHÃO): 3.915,15                



 

RUA TRECHO  EXTENSÃO  LARGURA  ÁREA 

EXECUÇÃO DE PERFILAGEM SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE (PEDRA IRREGULAR):

RUA 21 DE MAIO Rua Joaquim Porto até a Rua Augusto Krás 843,01            8,00              6.744,08                

RUA AGUSTO KRÁS Av. Amazonas até Av. José Bonifácio 439,00            9,00              3.951,00                

RUA BALBINO FREITAS Rua Joaquim Porto até a Rua Augusto Krás 777,08            8,27              6.426,45                

RUA LUÍS BAUER Av. do  Riacho até a Rua Pedro Cicinato 477,95            9,00              4.301,55                

RUA JOSÉ LUIZ FREITAS Av. do  Riacho até a Rua José Maia Filho 993,26            10,00            9.932,60                

RUA TRÊS DE MAIO Av. José Bonifácio até a Rua José Maia Filho 178,00            10,11            1.799,58                

RUA HÉLCIO LIMA Av. José Bonifácio até a Rua José Maia Filho 187,00            10,08            1.884,96                

RUA TUPINAMBÁS Av. José Bonifácio até a Rua José Maia Filho 168,00            9,02              1.515,36                

RUA MANOEL F. SOUZA Rua Sirilo da Luz até a Av. Beira Mar 1.057,17         10,12            10.698,56              

RUA ALEXANDRINO DE ALENCAR Travessa A até a Av. Beira Mar 1.277,24         9,63              12.299,82              

RUA CABO BRAGA Av. Castelo Branco até a Rua Francisco Pereira 535,00            8,00              4.280,00                

RUA IVO CAPAVERDE Rua Cabo Braga até a R. Luiz G. Capaverde 159,00            8,00              1.272,00                

TRAVESSA CAPAVERDE Rua Cabo Braga até a R. Luiz G. Capaverde 159,00            8,00              1.272,00                

RUA FRANCISCO PEREIRA Rua Cabo Braga até a R. Luiz G. Capaverde 159,00            8,00              1.272,00                

RUA JOSÉ OTÁVIO PERARO Rua Ivo Capaverde até a Rua Francisco Pereira 285,00            8,00              2.280,00                

RUA CARLOS DE SOUZA Rua N. Sra. Navegantes e a Av. do Riacho 265,00            8,03              2.127,95                

RUA ERNESTO SILVA Rua Carlos de Souza e a Av. Castelo Branco 68,00              8,20              557,60                   

RUA LUIZ GONÇALVES SANTOS Rua A até o fim da rua 441,77            6,40              2.827,32                

RUA ELISEU KUWER Rua 21 de Maio até a Rua H 718,90            10,00            7.194,68                

RUA LEOPOLDINO J. DA ROSA Rua 21 de Maio até a Rua H 717,00            8,33              5.972,61                

RUA PRESIDENTE KENNEDY BR 101 até a Rua Manoel O. Cordeiro 324,00            7,00              2.268,00                

RUA GETÚLIO VARGAS BR 101 até o fim do calçamento 414,00            6,60              2.732,40                

AV. SÃO JOSÉ OPERÁRIO BR 101 até a Rua Padre Réus 146,00            9,00              1.314,00                

RUA SANTA RITA Rua Presidente Kennedy até o fim da rua. 137,00            7,00              959,00                   

RUA PADRE RÉUS Av. São José Operário até a Rua P. Kennedy 109,00            7,20              784,80                   

RUA CAPITÃO BALDUÍNO Asfalto existente até Rua Rota do Sol (+55m²) 203,00            7,00              1.476,00                

RUA ALBERTO MACIEL Rua Dona Amélia até a Rua José A. da Rosa (+121,20m²) 279,00            7,00              2.070,70                

RUA FERNANDO FERRARI Rua Hoffmann até a Rua São Francisco (+57m²) 336,00            7,00              2.409,00                

RUA ANTÔNIO BRUNELLI Rua José A. Rosa até a Rua São João (+25,10m²) 405,11            6,46              2.642,01                

RUA SEM DENOMINAÇÃO Rua Fernando Ferrari até a Rua José A. Rosa 65,50              7,00              458,50                   

RUA JOSÉ MIGUEL FILHO BR 101 até a Rua Joaquim Pereira 76,50              7,00              535,50                   

RUA JOAQUIM PEREIRA Rua Miguel Filho até a Rua Dimas D. Coelho 144,00            7,00              1.008,00                

PRAIA DE ITAPEVA:

RUA GAL. FLORES DA CUNHA Fim do Asfalto até a Av. Beira Mar (+187,80m²) 764,40            8,00              6.303,00                

PRAIA DE ESTRELA DO MAR:

AV. HUMAITÁ
Fim do Asfalto até a Av. Beira Mar

[500,00m X 6,00m + 71,00m²] + [267,00m X 6,00m]
767,00            6,00              4.673,00                

PRAIA PARAÍSO: PRAIA PARAÍSO

RUA BAHIA Av. Caxias do Sul e a Rua Passo Fundo 375,45            7,45              2.797,10                

TOTAL PERFILAGEM SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE 121.041,13            



1.3. A empresa deverá fornecer a(s) quantidade solicitada(s) pelo Município, devendo, 
portanto estipular em sua proposta de preços a quantidade total prevista no ANEXO I 
deste edital. 
1.4. As quantidades constantes no Projeto Básico (ANEXO I) são estimadas, 
reservando-se a Administração Municipal o direito de proceder a contratações 
necessárias. 
 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data da publicação da Ata do Registro do Preço, nos termos do art. 12 do 
Decreto Municipal 28/2006. 
 
2 - DAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 

- ANEXO l: MODELO DE PROPOSTA e Indicação do Local onde será 

disponibilizado aos interessados, gratuitamente, o Projeto Básico, contendo 

memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma de execução e planta 

arquitetônica (a planta arquitetônica deverá ser adquirida junto a Diretoria de 

Gerencia de Projetos, estando a cargo da licitante os meios de obtenção do 

material); 

- ANEXO II: Modelo de declaração diversa; 

- ANEXO III: Modelo declaração de visita;  

- ANEXO IV: Modelo de Ata de Registro e Preços – Termo de Compromisso 

- ANEXO V: Minuta de Contrato. 

Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.torres.rs.gov.br /link: 

Licitações e Contratos – Prefeitura Municipal de Torres bem como no Mural da Prefeitura 

Municipal de Torres e por solicitação no e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br, no Centro 

Administrativo Municipal de Torres, na Av. Júlio de Castilhos,  n.º 707, CEP: 95560-000 

no horário das 13:30 às 18:30 horas, onde poderá ser retirado gratuitamente em meio 

eletrônico ou mediante cópia em pen drive do interessado. Neste último caso o licitante 

deverá portar pen drive próprio. 

3 - DA PARTICIPACAO 
3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que detenham atividade 
pertinente e compatível com o objeto acima, conforme disposto nos respectivos atos 
constitutivos e, que satisfaçam as condições deste Edital, inclusive quanto à 
documentação. 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas ou jurídicas: 
3.2.1. Em processo de dissolução, liquidação, falência, concordata, recuperação 
judicial, recuperação extrajudicial, fusão, cisão ou incorporação; 
3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
3.2.3. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, estejam 
participando concomitantemente no processo licitatório; 
3.2.4. Estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País; 
3.2.5. Demais pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas vedações previstas 
no Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, ou que a lei proíba. 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para assegurar o estabelecido 
na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o 
Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverão apresentar à 
Comissão de licitação, no ato da sessão de abertura do procedimento licitatório ou no 
credenciamento, a Certidão Simplificada, atualizada (com emissão de no máximo 
60 dias), emitida pela Junta Comercial comprovando que a Licitante está 
enquadrada como Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.  
A ausência dessa certidão significará a desistência da Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei 
Complementar Federal de n°123, de 14 de dezembro de 2006, art.43 e art.44. 
3.4. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos 
sem poder invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta 
formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 
3.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
3.6. A participação nesta licitação importa à licitante, a irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital e seus anexos, bem como na observância dos 
regulamentos, normas e técnicas aplicáveis. 
3.7. O licitante arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e 
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 
3.8. O poder Executivo Municipal de Torres reserva-se o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público ou anulá-la no todo ou em parte, por vício ou 
ilegalidade, sem que caiba direito indenizatório a quaisquer dos licitantes. 
 
4 - DA REPRESENTACAO 
4.1. O licitante poderá se apresentar por meio de um representante que, devidamente 
munido de documento que o autorize a participar deste procedimento licitatório, venha 
a responder por sua representada durante a reunião de abertura dos envelopes,seja 
referente à documentação ou à proposta, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 
4.2. A representação far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome 
da empresa, deverá estar expressamente disposto no Estatuto, Contrato Social ou 
documento equivalente. 
4.2.1. A não apresentação de documento que autorize o representante, não 
desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se 
manifestar e responder em nome do licitante. 
4.3. Não será admitida a representação por um mesmo representante para mais de um 
Licitante, salvo naqueles casos em que os proponentes estejam participando de itens 
ou lotes diferentes. 
4.4. Após a abertura do envelope da documentação, não caberá desistência das 
propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão de Licitação. 
 
5 - DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES 
5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo os 
Documentos e a Proposta de Preços de interesse do proponente será pública, dirigida 
pela Comissão de Licitação e realizada de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, em 
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário constantes no 
preâmbulo deste. 



5.2. A Documentação e a Proposta de Preços deverão ser apresentadas, 
impreterivelmente, até o dia, hora e local já fixados no preâmbulo, em 02 (dois) 
envelopes (da Proposta e de Habilitação), devidamente lacrados. 
5.2.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a 
não ser como ouvinte. 
 
5.3. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 
AO 
MUNICÍPIO DE TORRES/RS 
EDITAL DE CONCORRENCIA – RP  N° 001/2015 
ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (nome completo da empresa) 
AO 
MUNICÍPIO DE TORRES/RS 
EDITAL DE CONCORRENCIA – RP  N° 001/2015 
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (nome completo da empresa) 
 
5.4. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo a Documentação, sendo feita 
a sua conferência e posterior rubrica. 
 
6 - DA HABILITACAO (ENVELOPE Nº 01) 
6.1. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas 
estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado. 
 
6.2 – PROVA DE CAPACIDADE JURÍDICA 
6.2.1 – Cédula de identidade de todos os sócios. 
6.2.2 – Registro Comercial no caso de empresa individual. 
6.2.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrada com 
suas alterações ou alteração consolidada, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
6.2.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
6.2.5 - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
6.3 – PROVA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
6.3.1 – Comprovação de inscrição e de situação cadastral no CNPJ emitida via internet, 
conforme instrução Normativa SRF n° 200, de 13 de setembro de 2002, com data de 
emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
6.3.2 – Alvará de Localização do domicílio da licitante. 
6.3.3 – Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais1 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); 
6.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. 
6.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. 
6.3.6 - Prova de regularidade relativa ao FGTS. 
6.3.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

                                                           
1 Tendo em vista o artigo 2º, da Lei nº 11.457/2007, e o artigo 1º, da Portaria MF nº 358/2014, passa-se a exigir a prova 

de regularidade relativa à Seguridade Social, prevista no artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, de forma conjunta 

às demais obrigações perante à União.  



6.4 – PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA 
6.4.1 – Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura – CREA. 
6.4.2 – Prova de a licitante possuir em seu quadro funcional permanente, na data 
prevista para a sessão de abertura dos envelopes no 01 (habilitação), profissional de 
nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras 
e/ou serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao 
objeto desta licitação, devidamente registrados no CREA, da seguinte forma: 
6.4.2.1- A prova de a empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível 

superior, será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da 

apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante copia da Carteira 

de Trabalho de Previdência Social, (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, 

celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

6.4.2.2- A prova de que o profissional e detentor de responsabilidade técnica, será 

realizada mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

publico ou privado, devidamente registrado no CREA, contendo as seguintes 

informações: nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza da 

obra, localização da obra, período de execução e descrição dos serviços executados e 

suas quantidades. 

6.4.3 Capacitação Técnico – Operacional: comprovação de que a licitante possui na 
data prevista para a entrega dos envelopes, atestado de capacidade técnica (atestado 
único), devidamente registrado no CREA, contendo as seguintes informações: nome do 
contratado e do contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da 
obra, período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades; 
que comprove a execução de obra ou serviço de característica semelhantes, com no 
mínimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, sendo as seguintes: 
 
 

Serviço Unid. Quantidade 

Pintura de Ligação M² 150.655,33 

Execução de C.B.U.Q M³ 6.026,25 

Execução de Base de Brita Graduada M³ 902,76  

 
6.4.4 Equipe Técnica – deverão ser apresentados os técnicos responsáveis pela 
condução dos trabalhos, através de uma relação dos técnicos de nível superior e de 
nível auxiliar médio, até o nível de encarregado. Para cada técnico de nível superior 
relacionado deverá ser apresentado o curriculum vitae e a declaração de autorização 
de inclusão e de disponibilidade de seu nome na proposta, devidamente assinado pelo 
técnico e pelo responsável da proposta, sendo que estes profissionais deverão participar 
da obra e/ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante;  
 
6.4.5 Equipamentos – Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art.30, 
parágrafo 6º, da Lei 8.666/93, da relação e da disponibilidade dos equipamentos 
mínimos necessários para execução desta licitação, a saber: 

 
1 – Motoniveladora  
1 – Escavadeira Hidráulica 
1 – Retroescavadeira 
1 – Rolo Pé-de-Carneiro 



1 – Rolo Liso 
1 – Caminhão Pipa 
7 – Caminhões basculantes (caçamba) 
1 – Vibro Acabadora com controle eletrônico 
1 – Rolo Compactador de Pneus 
1 – Rolo Tanden Liso 
1 – Caminhão Espargidor 
1 – Vassoura Mecânica 
1 – Placa Vibratória 
1 – Caminhão acoplado com Usina de Microrevestimento asfáltico 

 
Junto à relação dos equipamentos deverão ser relacionadas instalações de britagem e 
usina de asfalto a quente, todos com Licença de Operação da FEPAM em vigor ou, por 
órgão ambiental competente, cujas cópias devem figurar em anexo. No caso em que 
qualquer das instalações de britagem e usina de asfalto não for de propriedade do 
licitante, deverá ser apresentada declaração de disponibilidade do proprietário para 
atendimento da Concorrência 001/2015, com firma reconhecida em Cartório, cumpridas 
as determinações deste subitem. 
 
6.4.6 Declaração de que a usina está a uma distância em relação à obra que permita 

que a massa asfáltica chegue dentro limites de temperatura estabelecidos pela 
norma do DAER, sendo que a Usina de Asfalto não poderá exceder a 100 (cem) 
quilômetros da sede do Município de Torres. 

 
6.4.7 Deverá ser apresentado pela empresa participante o projeto completo de 
engenharia do CBUQ a ser controlado pela fiscalização de acordo com especificações 
de serviços do DAER. 
 
6.4.8 Informar as densidades soltas, compactadas e o teor de CAP no CBUQ. 

 

6.4.9  
a) Atestado de visita ao local das obras, a ser feita pelo responsável técnico das 

empresas, mediante apresentação do registro no CREA, acompanhado pelo 
Engenheiro do Município de Torres, o qual atestará esta visita. Telefone para marcar 
a visita: (051) 3626-9150 - Ramal 227 (Diretoria de Captação de Recurso Projetos). 
A visita ocorrerá, obrigatoriamente, no dia 13/02/2015. 

 

6.5- PROVA DE IDONEIDADE FINANCEIRA 
6.5.1 – Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, podendo ser atualizado pelos índices oficiais quando encerrado a mais de 3 
meses da data da apresentação da proposta. 
a) O documento deverá ser apresentado com a cópia autenticada das páginas do livro 
diário onde estiverem registrados o termo de abertura e de encerramento, as 
demonstrações contábeis e as notas explicativas do último exercício social e parecer de 
auditoria, quando as demonstrações contábeis da entidade tiverem sido auditadas. 
 
1) Índice de Liquidez Corrente (LC) 
2) Índice de Liquidez Geral (LG) 
3 Solvência Geral 
 
Referente ao último exercício social, tais indicadores deverão ser calculados como 
segue: 
LC = (AC / PC) 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 



SG = A. REAL / (PC + ELP) 
 
Onde: 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizavel a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigivel a Longo Prazo 
ATIVO REAL – Ativo total diminuído dos valores que não são passiveis de conversão 
em dinheiro, tais como, ativo diferido despesas pagas antecipadamente, imposto de 
renda diferido, etc... 
 
Os valores mínimos para tais indicadores são: 
LC ≥ 1,00 
LG ≥ 1,00 
SG ≥ 1,00 
 
b) O item nº 6.5.1 será analisado pelo Contador nomeado pelo Município, em diligência 
encaminhada pela Comissão de Licitação, após a sessão licitatória, e o parecer emitido 
pelo técnico será anexado ao processo licitatório. 
 
6.5.2 – Certidão Negativa em Matéria Falimentar de Recuperação Judicial e Extrajudicial 
com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias. 
 
6.5.3 – Certidão Negativa de Protestos de Títulos, expedido pelo distribuidor do Foro da 
sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias. 
 
6.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR   
6.6.1. O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, que não foi declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, 
do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; e a inexistência de fato que possa 
impedir sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser 
contratado pela Prefeitura Municipal de Torres, nos termos do § 2º do Art. 32 da Lei nº 
8.666/93. (MODELO ANEXO II). 
6.6.2. O licitante deve declarar que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir 
de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do disposto no inciso V do Art. 
27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999. (MODELO-ANEXO II). 
6.6.3 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
nos termos do inciso XII, Art. 18 da Lei nº 12.919/2013, conforme (MODELO-ANEXO 
II). 
 
6.7. DISPOSIÇOES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.7.1. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
envelope de Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
nessa licitação, ou ainda, com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior, observados os princípios da proporção e razoabilidade. 
6.7.2. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, 
deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem 
indicada, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 
 
7 - DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE Nº 02) 
7.1. Na Proposta de Preços deverá: 



7.1.1. Constar 01 (uma) via original, impressa em papel, digitalizada ou datilografada, 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada pelo representante legal do licitante proponente. 
7.1.2 – Orçamento discriminado conforme planilha de custos fornecida pela Prefeitura 
Municipal de Torres, assinado pelo representante legal da empresa e responsável 
técnico.  
7.1.3 - A proposta de preços deverá conter, obrigatoriamente, pontos essenciais, quais 
sejam: número e modalidade licitatória à qual se refere, data, assinatura do responsável 
pela licitante, razão social da empresa, nome do banco, número da agência e conta 
corrente para que, caso a empresa seja adjudicada, sejam efetuados os pagamentos 
através desta, prazo de validade da proposta e forma de pagamento; a esses dois 
últimos pontos é facultado constar tão somente a conformidade com o Edital. 
7.2 - A simples apresentação da proposta, por si só implicará a plena aceitação por parte 
do licitante de todas as condições deste Edital, independentemente de transcrição. 
 
7.3. Disposições Gerais da Proposta: 
7.3.1. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será 
da exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 
7.3.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão de 
Licitação. 
7.3.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros 
aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário 
e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 
7.3.3.1. O preço global resultante da eventual correção de divergências será 
considerado para fins de classificação e julgamento da proposta financeira. 
7.3.4. Falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria 
licitante e na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes Documentação e Proposta e com poderes para esse 
fim. 
7.3.5. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser suprida com aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Da 
Documentação. 
7.3.6. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 
parte, qualquer das exigências deste Edital, observadas as demais disposições deste 
instrumento. 
7.3.7. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução 
de todo o serviço, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação 
de pagamento adicional quando devida e erro ou má interpretação de parte do licitante. 
7.3.8. O não cumprimento destas exigências poderá implicar na desclassificação parcial 
ou total da proposta. 
 
8 – DO JULGAMENTO 
8.1 - A fim de obter subsídios que lhe permitam um melhor juízo de valor, a 
Comissão poderá realizar todas as diligências que entender necessárias para 
esclarecer ou complementar qualquer item das propostas apresentadas. 
8.2 - Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 
43 e 44 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
8.3 - Será considerada vencedora a empresa que ofertar o menor preço global. 
8.4 - Em caso de empate entre duas ou mais empresas será feito o sorteio. 



8.5 - A Comissão de Licitação, no julgamento de aceitabilidade dos valores propostos 
pelas licitantes, reserva-se o direito de solicitar parecer, aprovação ou desaprovação, à 
Secretaria originária do processo, postergando a decisão final acerca de um ou mais 
itens, ou acerca do valor global e, posteriormente, procedendo à informação dos 
interessados. 
 
9 - DO DESEMPATE 
9.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.3 deste 
Edital. 
9.1.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em 
até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor mais bem classificada. 
9.2. A situação de empate será verificada antes da fase recursal da proposta. 
9.4. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências 
deste Edital será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originalmente de menor valor classificada. 
9.5. Os benefícios a ME e EPP não se aplicam às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
9.6. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio 
efetuado em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
10 - DO JULGAMENTO E ADJUDICACAO 
10.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nessa 
Concorrência e seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para a 
Administração, a oferta de menor preço GLOBAL. 
10.2. As propostas serão classificadas de forma crescente levando-se em consideração 
o menor preço global ofertado. 
10.3. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as condições e 
exigências deste Edital. 
10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nessa Concorrência, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados 
nas ofertas das demais licitantes. 
10.5. A obra/serviço dessa Concorrência, para fins de contrato por empreitada de preço 
unitário, será definida por m² conforme Modelo de Proposta constante no Anexo I. 
10.6. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer 
que integrará o processo. 
 
11 - DOS RECURSOS 
11.1 - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 
no artigo 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
12 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
12.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias, 
convocará a vencedora para assinar o contrato sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°8.666/93. 
12.2 - Se, dentro do prazo de 02 (dois) dias, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura, em igual prazo, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços; ou então revogará a Licitação, sem prejuízo de pena de 
multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato e mais sanções 
previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93. 



12.3 – Ficará responsável pela fiscalização dos serviços e do contrato o servidor Edison 
Cardoso Teixeira, matrícula 096, indicado pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, juntamente com um Técnico que será indicado pela Secretaria 
de Planejamento e Participação Cidadã, que fiscalizarão o andamento da prestação 
de serviços, reservando-se o direito de rescindir o contrato se verificada qualquer 
anormalidade, em especial as previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei n° 8.666/93, sendo 
que a rescisão também poderá ocorrer de acordo com o exposto no artigo 79, da Lei n° 
8.666/93. 
12.4. Qualquer evento que venha a ser considerado pela Contratada como danoso e 
prejudicial à regular execução dos serviços, só irá eximi-la da responsabilidade 
contratual a que está sujeita, após ter o Município analisado e concluído que se tratou 
efetivamente de fato imprevisível, dificultoso da normal execução do contrato ou 
previsível, porém de consequências incalculáveis, ou ainda, de caso fortuito ou força 
maior. 
12.5. Caberá exclusivamente à Contratada, o encargo de reunir toda a documentação 
necessária à comprovação da ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 
 
13 - DAS PENALIDADES 
13.1 – Na aplicação das penalidades serão admitidas a ampla defesa e o contraditório. 
13.2 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação, a adjudicatária será notificada por 
escrito da aplicação de multa até 20% (vinte por cento) do valor total ofertado, cuja 
importância deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da 
notificação junto à Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Torres, sob pena 
de ser incursa no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93. 
13.3 - Caso a adjudicatária descumprir integralmente os termos da proposta, a 
Administração, independente da realização de novo Edital, poderá adjudicar os 
serviços, objeto desta licitação, obedecendo à ordem de classificação, às outras 
empresas licitantes; respeitado o disposto no artigo 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1 - Os pagamentos serão realizados mensalmente, após a efetiva prestação dos 
serviços, mediante entrega da nota fiscal na Secretaria da Fazenda do Município, a qual 
deverá ser atestada pelo fiscal do contrato sendo que a nota fiscal deverá estar 
autorizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e acompanhada de 
laudo de recebimento do Engenheiro responsável após realizada a medição dos 
serviços efetivamente executados, comprovada mediante documentação. 
 
15 - DO REAJUSTE E REPACTUACAO DE PRECOS 
15.1. DO REAJUSTE 
15.1.1. Os preços pactuados serão reajustados, desde que observado o interregno 
mínimo de um ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta, ou da data 
do último reajuste, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, aplicando-se a variação do IGPM - FGV. 
15.1.1.1. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 
ser determinado pela legislação então em vigor. 
15.1.1.2. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço. 
 
15.2. DA REPACTUACAO E DO REEQUILIBRIO 
15.2.1. Os preços registrados poderão ser alterados, desde que devidamente motivados 
fundamentados e justificados pelo contratado, de forma expressa, de maneira clara e 
inequívoca, protocolado junto a Diretoria de Atendimento ao Cidadão do Município de 
Torres, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei 



8.666/93 quando ocorrer eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo dos serviços e bens registrados. 
 
16 – DA GARANTIA DA OBRA 
16.1 - A Contratada responderá, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela 
solidez e segurança do objeto do Contrato, tanto em razão dos materiais utilizados, 
como dos serviços prestados, nos termos de que dispõe o artigo 618 do Código Civil 
Brasileiro. 
 
17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1 - As despesas para execução do contrato, objeto do presente Edital correrão por 
conta da dotação orçamentária do exercício financeiro de 2015. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 – As propostas deverão ser preenchidas em Língua Portuguesa, com clareza, sem 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo-se observar que somente serão aceitas 
aquelas com valor em real, com 02 (duas) casas após a vírgula. As propostas 
financeiras deverão ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
18.2 - A participação nesta licitação implica total conhecimento e plena aceitação dos 
termos e condições contidas neste Edital. 
18.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer 
disposições do presente Edital. 
18.4 - A empresa que enviar representante deverá apresentar procuração, fora dos 
envelopes, com poderes expressos para efetuar todos os atos pertinentes a esta 
licitação, reconhecida em cartório. Será solicitada a comprovação por meio da 
apresentação de documento de identificação do representante, no momento de abertura 
dos envelopes. 
18.5 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 
documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de 
recebimento. 
18.6 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou qualquer outro documento. 
18.7 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos, assinar atas e os contratos, as licitantes ou seus representantes 
credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 
18.8 - O município poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 
n° 8.666/93). 
18.9 - Objetivando o bom andamento da reunião de abertura e julgamento do processo 
licitatório não será admitido aos participantes ausentar-se antes do término da reunião, 
salvo por motivo de força maior. Também os aparelhos celulares deverão permanecer 
desligados. 
18.10 - Após ser declarada iniciada a sessão licitatória, não serão admitidas 
licitantes retardatárias, tampouco envelopes para inclusão ao certame; ficando 
estabelecido como relógio oficial, para consulta por parte da Comissão licitante e 
empresas, o presente na sala de licitações da Secretaria de Administração. 
18.11 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, formalmente, 
através do e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br, ou pelos telefones (51) 3626-
9150/3664-2310, Ramal 217, no horário compreendido entre 13h30min e 18h. 

Torres, 15 de janeiro de 2015. 
 
 

Nílvia Pinto Pereira 
Prefeita Municipal de Torres 



ANEXO I 
CONCORRENCIA Nº 001/2015 

MODELO DE PROPOSTA

 
 
 



 
 
 
 

O projeto (plantas e planilhas) será disponibilizado aos interessados, 
gratuitamente, na Diretoria de Projetos, sita na Rua Julio de Castilhos 707, 
Torres, da seguinte forma: 

1. Para vistas, em cópia plotada; 

2. Para aquisição, em cópia eletrônica no formato pdf, mediante 
fornecimento de cd-r ou cd-rw ou pen drive pelo interessado; 

Observação: Os interessados em adquirir a cópia eletrônica deverão 
solicitá-la antecipadamente, pelo telefone (51) 3626-9150, ramal 227 ou pelo e-
mail gerprojetos@torres.rs.gov.br; 

 Havendo cópia pronta na Diretoria de Projetos, será efetuada a simples 
troca do cd-r gravado pelo cd-r ou cd-rw fornecido pelo interessado. Caso 
contrário, este aguardará a gravação na mídia fornecida. 

3. É de responsabilidade da empresa interessada adquirir programa de 
informática atualizado capaz de ler a versão informada pela Prefeitura de Torres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerprojetos@torres.rs.gov.br


 
 
 

ANEXO II 
CONCORRENCIA Nº 001/2015 
 MODELO DE DECLARACAO 

 
 
A empresa___________________________________________________________, 
CNPJ n°_________________________, (razão social da empresa) por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr.(a)________________________________, portador(a) 
da Carteira de 
Identidade n°____________, CPF n°________, sediada 
_________________________________________________________, (endereço 
completo) declara para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que: 
 
a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 
b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, 
bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos 
termos do § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; 
c) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e não emprega menor de dezesseis anos, 
nos termos do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, 
a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ); 
d) não possui em seu quadro societário servidor publico da ativa, ou empregado 
de empresa publica ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação 
citada no inciso XII, Art. 18 da Lei nº 12.919, de 24 de Dezembro de 2013; 
 
 

Local, ______de __________de 2015. 
 

 
 

________________________________ 
Nome e Assinatura 

(representante legal) 
 

  



 
 
 

ANEXO III 
CONCORRENCIA Nº 001/2015 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 

 
Declaramos, para fins de participação no certame licitatório 

abaixo referenciado, que efetuamos a vistoria nos locais onde serão prestados os 
serviços, objeto da Concorrência 01/2015. Nesta oportunidade, fomos 
acompanhados pelo servidor da Prefeitura Municipal de Torres, abaixo identificado, 
que nos forneceu todos os esclarecimentos e informações necessários, dirimindo, 
desta forma, todas as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas 
necessárias à perfeita e completa execução dos serviços. 

 
 

Torres, ...........de..................................de 2.015. 
 
 
 
 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO IV 

CONCORRENCIA Nº 001/2015 
 
 
 

Minuta Ata de Registro de Preços 

REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2015 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS 0XX/2015 

 

                O MUNICÍPIO DE TORRES (RS), por intermédio da Prefeita 
Municipal, doravante denominado MUNICÍPIO, e, de outro lado, a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – / XX , 
CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado COMPROMITENTE, 
representada pelo (a) Sr. (a), CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxx, firmam o presente Termo de 

Compromisso para Registro de Preços, para a CONTRATAÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEMANETO 
ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E FORNECIMENTO DE CBUQ, conforme 

descrito na Cláusula Primeira - DO OBJETO, constante no Termo de Referência – Anexo 
I, memorial descritivo e planilhas, da CONCORRÊNCIA 01/2015, regendo-se o mesmo 
pela Lei Federal n° 8666/93, bem como pela legislação pertinente e pelas cláusulas 
prevista no Edital e seus Anexos da licitação supra, nos termos que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PRAZO DE VALIDADE 
 
1.1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto o Registro de Preços para 

CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CAPEMANETO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E FORNECIMENTO DE 
CBUQ, conforme Edital e Anexos da Concorrência 01/2015 da qual a Compromitente foi 

vencedora.                                                                                                                                                     
 
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 meses, a contar da data de 
lavratura deste Termo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE 
 
2.1. Os preços registrados são os constantes da proposta vencedora da licitação, 
lançada na listagem de Registro de Preços. 
2.2. Os preços registrados não serão reajustados durante o prazo de validade do 
Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
3.1. Dos Direitos: 
3.2.1. do MUNICÍPO: contratar, se necessário, o objeto deste Registro;   
3.2.2. do COMPROMITENTE: ser contratado se o MUNICÍPIO utilizar o Registro de 



Preços, ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de contratação por outra 
forma, nos termos do Decreto Municipal n° 028/2006. 
3.3. Das Obrigações: 
3.3.1. do MUNICÍPIO: contratar com o COMPROMITENTE, ou em igualdade de 
condições, dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma, nos termos do 
Decreto Municipal n° 028/2006. 
3.3.2. do COMPROMITENTE: atender, nas condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos, todos os pedidos de contratação recebidos durante o período de validade do 
Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
4.1. O preço registrado poderá ser cancelado: 
4.1.2. pelo MUNICÍPIO quando: 
4.1.3. o COMPROMITENTE: 
I - descumprir as condições do TCRP; 
II – não firmar o Contrato ou negar-se a retirar/aceitar o instrumento contratual (Nota de 
Empenho ou outro instrumento hábil expedido pela Administração, cfe. Art. 62, caput e 
§2º, da Lei 8666/93) ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
IV - sofrer as penalidades previstas no art. 87, inc. III e IV, da Lei n° 8.666/93. 
V - presentes razões de interesse público. 
4.2. pelo COMPROMITENTE, mediante solicitação por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e seus Anexos, nos termos do Decreto 
Municipal n° 028/2008 sem prejuízo das penalidades previstas no Edital e em seus 
Anexos, neste Termo, e na legislação pertinente, bem como de sua obrigação de 
indenizar o MUNICÍPIO ou terceiros por perdas e danos decorrentes de sua ação ou 
omissão, dolosa ou culposa. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. O MUNICÍPIO e o COMPROMITENTE ficam adstritos à fiel observância das 
cláusulas do Edital e dos Anexos da licitação, em especial quanto as Condições Gerais, 
Obrigações, Fiscalização, Pagamento, Penalidades e demais cláusulas e condições 
relativas à execução do objeto, que deverão ser atendidas na íntegra pela licitante 
vencedora acaso contratada. 
 
5.2. Fica eleito único e exclusivamente o Foro da Cidade de Torres - RS com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente Termo.  
 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em quatro 
(04) vias, de igual teor, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

Torres, xx de xxxxxx de 2015. 
 
 

NILVIA PINTO PEREIRA 
Prefeita Municipal 

Contratante 
Testemunhas: 
1._____________________________                     
2._____________________________ 



 
 

ANEXO V 
CONCORRENCIA Nº 001/2015 

 

Minuta Contratual 

O Município de Torres, com sede na Av. Júlio de Castilhos, 707 - Torres/RS, inscrito no 

CGC/MF N.° ____________ doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 

representada neste ato pela Prefeita Municipal, ___________, CPF N.° 

______________, com competência para assinar Contratos, e a empresa 

_________________,inscrita  no   CNPJ, sob  o n°________________, sediada na 

_____________________, na cidade de ___________, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo   Sr. ............ CPF n.° ........... 

com poderes para representar a firma nos termos do Contrato Social, tem entre si justo 

e avençado, e celebram por força deste instrumento o presente Contrato de 

conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 , Concorrência n.° 01/2015, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEMANETO 
ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E FORNECIMENTO DE CBUQ, incluindo materiais 
e mão de obra, conforme descrito no Anexo I ( planta arquitetônica, memorial descritivo, 
planilha orçamentária e cronograma de execução), que, com a Proposta da 
CONTRATADA, passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente 
de suas transcrições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Concorrência N.° 

01/2015, realizada com base na Lei n° 8.666/93 e Ata de Registro de Preços nº 

xxx/2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA DOS - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

3.1. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, 

os documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, 

expressamente, ter pleno conhecimento: 

3.1.1    Edital de Licitação da Concorrência n.° 01/2015; 

3.1.2   Proposta Comercial, datada de ___/____/___. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente CONTRATANTE obriga-se a: 



a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Sétima do presente 

instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado do serviço objeto deste 

Contrato, livre acesso ao canteiro de obras, para a execução dos serviços; 

c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 

Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Para a execução dos serviços, objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a: 

a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos 

estipulados; 

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 

c) atender as determinações regulares do representante designado pela 

CONTRATANTE; 

d) ampliar ou reduzir o objeto contratado, nos limites estabelecidos no parágrafo 1° do 

art. 65 da Lei n.° 8.666/93; 

e) manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, para representá-

lo na execução do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILDADE DAS PARTES 

I - São responsabilidades da CONTRATANTE: 

a) comunicar à CONTRATADA acerca dos volumes de serviços ou fornecimentos, sua 

periodicidade e locais de entrega ou execução; 

b) pagar à CONTRATADA pontualmente e com exatidão, os preços contratados; 

c) acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da 

CONTRATADA. 

II - São responsabilidades da CONTRATADA: 

a) responder pêlos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste instrumento; 

c) zelar pela execução dos serviços com qualidade e perfeição; 



d) reembolsar pontualmente as partes do serviço ou fornecimento sub contratados, no 

limite admitido; 

e) manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

Pela execução dos serviços pertinentes ao objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA, a importância de R$ _________mediante apresentação de 

medições mensais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO PREÇO 

8.1. Os preços pactuados serão reajustados, desde que observado o interregno mínimo 
de um ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta, ou da data do 
último reajuste, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001, aplicando-se a variação do IGPM - FGV. 
8.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 
8.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço. 
8.4. Os preços contratados serão reajustados pelo índice IGPM/FGV. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será realizado depois de realizadas as medições aprovadas pela 

fiscalização e apresentação de Notas Fiscais e/ou Faturas, na entrega dos serviços, 

objeto desta licitação e, devidamente atestadas pelo responsável, devendo a 

CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS 

quitadas, mediante apresentação das guias de recolhimento. 

9.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, pelos serviços prestados e 

devidamente atestados, através de ordem bancária contra o Banco indicado pelo 

CONTRATADO, Banco_______ Agência n.° _____, Conta Corrente 

9.3. Os pagamentos das parcelas deverão estar de acordo com os Boletins de Medição 

e Laudos de Vistoria, conforme planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias para 

efetuar o atesto ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu 

preenchimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE terá um prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela para ultimar 

o pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à 

CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido 

aplicada. 



PARÁGRAFO QUARTO - As obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão 

atualizadas monetariamente desde a data do seu vencimento até a data de seu efetivo 

pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA 

A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato está estimada em 

R$ ____________( ______________ ) correndo a conta recursos consignados na Lei 

Orçamentaria específica do presente exercício, Projeto      , Elemento de Despesa        , 

mediante a Nota de Empenho ___________ ou outros destinados a este fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA,  garantida a prévia defesa: 

a) multa de mora de 2,5 % (dois e meio por cento) por dia de atraso injustificável na 

execução dos serviços objeto deste Contrato, acrescida de 0,5% (meio por cento) 

quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias; 

b) as sanções previstas nos incisos I,III e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, juntamente 

com a multa de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das 

obrigações assumidas em razão deste Contrato. 

c) 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 03 (três) anos; 

c) multa de 20% (vinte 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 05 (cinco) anos. OBSERVAÇÃO: As multas serão 

calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA - DA RESCISÃO 

Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes ou 

unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação a CONTRATADA na 

ocorrência de qualquer hipótese prevista nos incisos l a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

n.° 8.666/93 ou ainda judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução dos serviços que são objeto deste contrato é de xx (xxxxx) 

meses. O prazo de início deste Contrato será contado a partir da emissão da ordem de 

serviço pelo município de Torres. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 



O presente instrumento será publicado, em resumo, em Jornal de Grande Publicação, 

consoante o que dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA  DÉCIMA-SEXTA -  DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS E 

MATERIAIS 

16. 1. Para o recebimento das obras e serviços e fornecimento de materiais, será 

designada uma comissão de recebimento , composta de no mínimo 03 (três) técnicos, 

que vistoriará as obras e serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 

69 da lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

do contratado, a seu critério. 

16.2. O termo de recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a licitante 

contratada das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

16.3. Após assinatura do termo de recebimento definitivo, a garantia prestada pela 

licitante contratada será liberada. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. A Prefeitura Municipal de Torres  não se responsabilizará, em hipótese alguma, 

por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 

recolhidos ou erroneamente calculados por parte da contratada, na forma do art. 71, da 

Lei n° 8.666/93. 

17.2.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data 

de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o 

preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para 

menor, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, 

assim como encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados. 

17.3.  Durante a vigência do contrato, caso a Prefeitura Municipal de Torres venha a se 

beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a contratada, para que o mesmo 

possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 

17.4. Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por 

escrito, Prefeitura Municipal de Torres, tão logo sejam do seu conhecimento, os 

procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos 

financeiros sobre o contrato. 

17.5. Após a data da assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal de Torres poderá 

desclassificar a contratada tida como vencedora, se vier a ter conhecimento 

comprovado de fato ou circunstancia que a desabone, anterior ou posterior ao 

julgamento, procedendo à adjudicação do objeto desta licitação à outra licitante, 

obedecendo à ordem de classificação. 

17.6. Em caso de nulidade pertinente ao procedimento licitatório, obedecer-se-á ao 

disposto no art. 49, §2°, da Lei n° 8.666/93. 



17.7. A contratada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a 

imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados pela 

licitante, poderá a Prefeitura Municipal de Torres a qualquer tempo, desclassificá-la ou 

rescindir o contrato subscrito. 

17.8. O edital que norteou o presente contrato e seus anexos, bem como a proposta da 

licitante vencedora, fará parte integrante do instrumento contratual, independentemente 

de sua transcrição. 

17.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente 

na Prefeitura Municipal de Torres. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

As partes de comum acordo elegem o foro da Justiça de Torres/RS como o competente 

para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente Contrato, renunciando a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

Torres,___/_________/___ 

  

___________________________ 

Prefeita Municipal 

 

____________________________ 

Contratado 

 

Testemunha 1: 

 

Testemunha 2: 


