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LICITAÇÃO nº 005/2014            
PEDIDO nº 8.116/2014 
 
 
                                          EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2014  

 

O Município de Torres comunica aos interessados que está procedendo a CHAMADA PÚBLICA, com a 

finalidade de CREDENCIAMENTO, para ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO 

NO MUNICÍPIO DE TORRES. O prazo para a entrega dos documentos/propostas será no dia 24 de 

setembro de 2014, sendo que a abertura destes ocorrerá neste dia às 15 horas, na Sala de Abertura de 

Licitações da Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Torres, localizada na Rua Júlio 

de Castilhos, nº 707, Centro - Torres/RS.  

 

1. DO OBJETO 

LOTE 01: Arrendamento de área para extração de Saibro, por um período de 12 (doze) meses, a 

contar da assinatura do Contrato, não tendo limite da quantidade do material a ser extraído, sendo a 

Extração, Carregamento, Transporte e, caso necessário, o Licenciamento por conta do Município de 

Torres. 

1.2. As máquinas e caminhões necessários para retirada, extração e transporte serão de responsabilidade 

do Município de Torres; 

1.3. A Administração reserva-se o direito de solicitar a análise do saibro da área a ser arrendada 

para comprovar a qualidade do material a ser extraído; facilidade de acesso e movimentação de 

maquinários na área; 

1.4. O início do pagamento será 30 (trinta) dias após a emissão da LO - Licença de Operação pelo órgão 

competente; 

1.5. Área a ser explorada, exclusivamente, pelo Município de Torres/RS. 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

2.1. As pessoas jurídicas (empresas e microempresas) ou físicas interessadas em arrendar o objeto desta 

Chamada Pública, no Município de Torres/RS, deverão apresentar os seguintes documentos, em original 

ou por cópia autenticada em cartório competente ou pelo(s) servidor (es) encarregado(s) da recepção dos 

mesmos, ou, ainda, retirados pela internet, nos casos em que isso for possível. 
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2.3. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - Envelope nº 01 

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Seguridade Social (INSS); 

c) Certidão Negativa de Débitos relativa ao FGTS; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

e) Certidão Negativa em Matéria Falimentar e Concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou Certidão Negativa de Insolvência, no caso de 

pessoa física; 

f) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

g) Certidão do Registro de Imóveis da área a ser arrendada no nome do licitante; 

h) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos, onde conste, dentro dos seus objetivos, no caso de pessoa jurídica; 

i) Cópia do Licenciamento de Operação, junto a FEPAM; 

Parágrafo único: áreas com até 02ha (dois hectares) poderão apresentar Licenciamento Ambiental   

expedido pelo Município.  

j) Cópia do Registro de Extração junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral); 

k) Atestado de Visita e Laudo/Relatório de Análise da Qualidade e Facilidade de Acesso e Movimentação 

de Maquinários, assinado por técnico cargo Geólogo do Município.  

   I)  Os licitantes interessados deverão agendar visita na área a ser arrendada, com a Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos - SMOT, pelo telefone (51)3626.9150, ramal 501/502 . A visita ocorrerá, 

obrigatóriamente, no dia 19 de setembro de 2014.  

   II)   As dúvidas serão esclarecidas durante a visita. 

Os representantes de microempresa e empresa de pequeno porte deverão comprovar mediante documento 

emitido pela junta comercial e Declaração assinada pelo Contador, atualizada, que a respectiva empresa 

se enquadra nessa categoria. A ausência dessa declaração significara a desistência da microempresa ou 

empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar 

Federal de nº 123, de 14 de dezembro de 2006, art.44. 

Os documentos que dependam da validade e que não contenham prazo de validade especificado no 

próprio, em Lei ou neste edital, devem ter sido expedidos no máximo até 90 (noventa) dias antes da 

abertura dos envelopes de habilitação. 
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3. DA PROPOSTA - Envelope nº 02 

3.1. A proposta deverá ser redigida em português, de forma clara, sem emendas, não podendo conter 

ressalvas ou rasuras, em envelope "PROPOSTA - Chamada Pública nº 005/2014", e suas folhas devem 

estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo constar: 

a) Nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o número do CPF ou CNPJ; 

b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

abertura; 

c) Declaração única que não existem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como, está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e o licitante se submete inteiramente a todas as 

condições da Chamada Pública. 

3.2. Os envelopes de documentação e proposta desta Chamada Pública que não forem abertos serão 

devolvidos após a adjudicação do (s) vencedor (es). Os envelopes que não forem retirados, ficarão em 

poder da Diretoria de Compras e Licitações, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias. Após transcorrido esse 

período, serão inutilizados. 

 

4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

a) Serão desclassificadas as propostas: 

 I) Que não alcançarem os parâmetros mínimos de Qualidade, Facilidade de Acesso e Movimentação de 

Maquinários estabelecidos por técnico cargo Geólogo do Município. 

II)  Que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou global 

superestimados ou inexeqüíveis; 

III)  Não serão aceitas empresas em regime de consórcio; 

IV) Serão desclassificadas as pessoas físicas e/ou jurídicas que se encontrem sob insolvência, falência 

concordata, dissolução ou liquidação. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

a) 3.3.90.36.15 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 

b) 3.3.90.36.12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

 

6. FORMALIZAÇÃO 

O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, contendo as cláusulas e condições previstas 

neste edital, conforme a necessidade e demanda do Município, dentro do prazo de vigência do edital (60 

meses) e em quantidades que serão solicitados, e de acordo com a disponibilidade financeira.  

7. PERÍODO DE VIGÊNCIA 
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O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. 

8. DAS PENALIDADE E SANÇÕES 

Por descumprimento de qualquer cláusula ou disposição contida neste edital, caracterizará como 

negligência ao cumprimento do contrato, podendo o Contratante aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência - na primeira vez que o fato ocorrer; 

b) multa - equivalente a 5% do valor contratado; 

c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a administração, por prazo não 

superior a 02(dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 A extração do material será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 

SMOSP, conjuntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo - SMAURB, que terão 

registros próprios das quantidades retiradas e ocorrências relacionadas à execução do contrato; 

9.2 O material extraído destina-se somente a atender os serviços de estradas do interior do município de 

Torres, sendo proibida a retirada do material para serviços particulares; 

9.3 O arrendador se obriga a permitir o acesso ao local da jazida, por suas terras competindo ao 

arrendatário conservar a estrada e o caminho de acesso; 

9.4 O Município de Torres não se transforma em devedor solidário ou subsidiário perante credores da 

contratada, inexistindo qualquer responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e dívidas pessoais da contratada, resultantes da execução do contrato; 

9.5 Fica sob inteira responsabilidade da contratada os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, não se transferindo à Administração Pública, em caso de 

inadimplência, a responsabilidade pelo seu pagamento, nos termos do artigo 71, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações. 

9.6. O(s) habilitado(s) será(ão) chamado(s) para assinatura do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, 

contados da data da comunicação do resultado da licitação, podendo a Administração cancelar o pedido no 

caso da não obediência ao referido prazo, independentemente da aplicabilidade das sanções previstas na 

Lei nº 8.666/93 e alterações. 

9.7. A licitante, se contratada, deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as demais obrigações por ela assumidas, e todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas 

neste Edital. 
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9.8.. Fica eleito o Foro da Comarca de Torres para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 

contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

10. INFORMAÇÕES 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - 

SMOSP, localizada na Rua Universitária, s/nº - Parque Odilo Webber Rodrigues - Fone: (51)3626.9150, 

ramal 501/502. 

11. ANEXO 

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

Anexo I - Relação do Lote - Objeto e Valores máximos pagos pelo Município. 

                                                                       

Município de Torres, 08 de setembro de 2014. 

 

                                  

 

 

      MARIA DE FÁTIMA SUERTEGARAY CECHIN 
           Secretásria Municipal de Fazenda 

Portaria nº 06/14 
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ANEXO 1 

LOTE 01  

OBJETO VALORES MÁXIMOS PAGOS PELO MUNICÍPIO 

ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA 

EXTRAÇÃO DE SAIBRO  

 
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) NOS PRIMEIROS 03 (TRÊS) MESES; 

     R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) NOS DEMAIS MESES. 

 
                                                         




