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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2014 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

 

O MUNICÍPIO DE TORRES/RS, nos termos da Lei No. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela 
Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994 e demais legislações complementares, torna público para 
conhecimento dos interessados que está realizando esta Licitação, na modalidade de Tomada de Preços, 
do tipo MENOR VALOR GLOBAL, e receberá as propostas para o objeto do presente Edital de Licitação, 
até as 15 horas do dia 24/06/2014, através de sua Diretoria de Compras e Licitações, localizada no 
edifício sede da Municipalidade, Torres/RS.   

a) A reunião para abertura dos envelopes contendo a “Documentação” e “Propostas de Preços”, será 
realizada na mesma data e horário para protocolo dos mesmos, na Sala de Reuniões para 
abertura de Licitações, localizada no edifício sede da municipalidade, com a presença ou não  dos 
proponentes. 

b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e 
hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou 
enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 

c) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 
realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada 
para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. O presente Edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 
500KVA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TORRES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ 
ANTÔNIO PICORAL, 79 – CENTRO, incluindo materiais e mão de obra, conforme (plantas, 
memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro) 

1.2. A obra será iniciada após o recebimento de ordem de serviço emitida pelo Município de 
Torres, sendo o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias. 

1.3. Para fins de recolhimento das garantias deste certame considerar-se-á o Preço Orçado 
(PO) de R$ 297.373,56 (duzentos e noventa e sete mil trezentos e setenta e três reais e 
cinquenta e  seis centavos). 

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

.Poderão participar da presente licitação: 

a) qualquer empresa com ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação, 
individualmente, inscritas no cadastro de fornecedores do município ou que atenderem a todas as 
condições para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data de abertura dos envelopes, 
observada a necessária qualificação. 

b) empresas que apresentem os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes, distintos 
que passamos a chamar de ENVELOPE N° 1, ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO", e o ENVELOPE Nº 2 ou o envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS”, no local, 
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data e horário indicado neste Edital; 

Interessados, não cadastrados ou com cadastro desatualizado ou vencido, deverão providenciar seu 
cadastramento, atualização ou renovação, até 03 (três) dias antes da data prevista para a realização da 
licitação através da apresentação dos documentos elencados no item 2.5. deste Edital; sendo que será 
de inteira responsabilidade do licitante, a obtenção de informações quanto ao andamento do cadastro de 
sua empresa. 

2.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio, nem que estejam        
inadimplentes para licitar com órgãos públicos, bem como, na condição falimentar ou 
concordatária. 

2.2. Estão impedidos de participar empresa ou firma entre cujos diretores, responsáveis legais ou 
técnicos, membro de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios, figure quem 
seja ou tenha sido funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Município de 
Torres nos últimos 6 (seis) meses anteriores á publicação deste edital. 

2.3. Está impedido de participar o autor do projeto de engenharia, pessoa física ou jurídica da qual dito 
autor seja dirigente, gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

2.4. Está impedida de participar pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, 
como subcontratada de outro licitante.  

A participação neste Edital importa a proponente, na irrestrita aceitação das condições estabelecidas 
no presente Edital e seus anexos, bem como observância nos regulamentos, instruções, normas 
administrativas e técnicas e leis aplicáveis, inclusive quanto a recursos; 

Toda Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à época pertinente, 
preferencialmente, rubricada e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas 
seqüencialmente e presas entre si. 

As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da 
regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de 
desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, deverão apresentar, também, no envelope nº 01 (da documentação), declaração 
de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso), 
devidamente assinada pelo contador da empresa e pelo representante legal da licitante. Caso 
não utilizada a faculdade prevista, será considerado que a licitante optou por renunciar aos benefícios 
previstos na Lei Complementar n.º 123/06.   

 
2.5. DOCUMENTOS PARA CADASTRO – CRC:  

 
l - Habilitação Jurídica 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição 
de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
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País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
II - Regularidade Fiscal 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídica - CNPJ; 
b)Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certificado de Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 
quanto as Dívidas Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
f) Certidão negativa de débitos trabalhistas, disponível no site:http://www.tst.jus.br/certidao. 
g) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 
judiciais da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
h) Declaração de que a empresa não foi declarada inidônea. 
 
 Documentos sem validade expressa, considerar-se-á, 90 (noventa) dias da data de emissão. 
Os licitantes que não apresentarem de forma legal e em perfeita condições a documentação exigida na 
condição anterior, serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases subseqüentes da Licitação, sem 
direito a qualquer reclamação ou indenização. 
As certidões que forem expedidas pela internet deverão ser apresentadas originais ou cópias autênticas 
devidamente registradas por servidor qualificado, no caso de servidor da Diretoria de Compras e 
Licitações, deverá ser realizada impreterivelmente, até 24 horas antes da abertura do certame. 
 
III - Qualificação Econômico-financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei (devidamente registrado na Junta Comercial) que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 meses da data da apresentação da proposta.Com 
base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da licitante: 
 
1) índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,0 conforme fórmula abaixo: 
 
ILC = Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
 
2) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula abaixo: 
 
Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 
ILG =------------------------------------------------------------------------ 
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
 
3) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme formula abaixo:  
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Ativo Total 
ISG = ---------------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
A Comprovação da capacidade econômico – financeira para as Sociedades Anônimas será constituída 
pela  
Apresentação da publicação no Diário Oficial: 
1) das demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6404/76; 
2) das notas explicativas e parecer dos auditores independentes; e 
3) ata da assembleia geral que aprovou as demonstrações contábeis. 
 
Para as demais sociedades: 
 
As empresas com escrituração digital deverão apresentar: 
Impressão do arquivo gerado pelo SPEED contábil constante na sede da empresa, apresentando: 

1)Termo de autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial (impresso do arquivo 
SPEED Contábil); 
2)Termo de abertura e encerramento (impresso do arquivo SPEED Contábil) 
3) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED Contábil)  
4) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED Contábil) 
5) Campo J800 com as Notas Explicativas. 
 

As empresas com escrituração meio papel deverão apresentar: cópias autenticadas das páginas do livro 
diário (devidamente registrado na Junta Comercial), como seguem: 

1)Termo de Abertura e Encerramento (assinado pelo Contabilista e Sociedade Empresária); 
2)Balanço Patrimonial (assinado pelo Contabilista e Sociedade Empresária); 
3)Demonstração do resultado do Exercício (assinado pelo Contabilista e Sociedade Empresária); 
4)Notas Explicativas (assinado pelo Contabilista e Sociedade Empresária) – opcional para empresas 
enquadradas na Lei Complementar nº 123/2006 e que possuem escrituração simplificada ma 
resolução CFC 1115/2007. 
 

As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social poderão apresentar o balanço de 
abertura (devidamente registrado na Junta Comercial) acompanhado por balancete certificado por 
contador da licitante devidamente inscrito no órgão de classe correspondente. Desconsidera-se a 
aplicação das fórmulas aplicativas na letra “b” do Item III. 
 
Empresas que apresentarem balanço em situação prevista no parecer 13/2001 do Conselho Federal de 
Contabilidade será utilizado o “fator 1“ como divisor.     
 
IV - Qualificação Técnica 
 
a)Comprovante de registro da empresa proponente e dos responsáveis técnicos (Engenheiro Eletricista) 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), valido na data de abertura do presente certame licitatório.   
b)Comprovação de que possui pelo menos um técnico profissional de nível superior com registro no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
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Urbanismo (CAU), vinculado a empresa,  através de: 

1)Cópia da Carteira de Trabalho e/ou Ficha/Livro de Registro de Empregados, 
que demonstrem a identificação do profissional, com visto do órgão competente; 
ou 

2)Cópia do Contrato Social da empresa, ou Certidão Simplificada, emitida pela 
Junta Comercial, no caso de o profissional ser sócio da empresa; ou 

3)Cópia de contrato de regime de prestação de serviços e/ou ART de cargo ou 
função, ou outro documento equivalente, que demonstre a vinculação do 
profissional com o proponente. 

c)Apresentar ART (Anotação de responsabilidade técnica) do engenheiro profissional responsável pela 
Empresa. 

d)Prova de aptidão da licitante para a prestação dos serviços, objeto desta licitação, compatível em 
características, especificações, quantidades e prazos, através de atestado(s) ou  certidão(ões)  
fornecido(s)  por  pessoas  jurídicas   de  direito  público  ou privado, devidamente registrados  no 
Conselho Regional Competente, CREA/CAU, acompanhados da CAT, em nome de um dos 
Responsáveis Técnicos da empresa, comprovando a execução de serviços com características 
semelhantes e de complexidade tecnológica operacional equivalentes ou superiores, isto e´, construção 
de estações e redes de distribuição de energia elétrica. O referido documento será avaliado pela 
equipe de Engenheiros e Arquitetos do Município.  

 

3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope Nº 1  

3.1. Poderá participar do presente Edital, qualquer empresa do ramo, e desde que apresente os 
documentos a seguir descritos, em original, fotocópia autenticada por Tabelião, por servidor 
designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa 
Oficial (perfeitamente legíveis), todos da sede (matriz) da proponente, em única via: 

3.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

3.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado 
em Cartório ou Junta Comercial, em se tratando de sociedades civis e/ou 
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

3.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

3.1.4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país. 

3.1.5. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral na Receita Federal (CNPJ) com 
data não superior à 180 (cento e oitenta dias); 

3.1.6. Apresentação do CRC – Certificado de Registro Cadastral, valido na data de 
abertura desta licitação, emitido pela Prefeitura Municipal de Torres/RS.(Item 2.5.) 
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3.1.7. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do Estado onde for 
sediada a empresa; 

3.1.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou outra 
equivalente na forma da Lei; 

3.1.9. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela 
Fazenda do Município, do domicilio ou sede da empresa; 

3.1.10. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social fornecida pelo INSS - Instituto 
Nacional de Seguro Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

3.1.11. Prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 

3.1.12. Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho (CNDT); 

3.1.13. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, passada pelo Distribuidor Judicial 
da sede da proponente. 

3.1.14. Declaração da proponente da inexistência de superveniência de fato impeditivo de 
habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores, de que não foi declarada inidônea pela administração direta 
ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal e nem está suspensa de participar de 
licitação no Município de Torres/RS, conforme modelo (Anexo IV deste Edital). 

3.1.15. Declaração de que a proponente está cumprindo com o disposto no inciso XXXIII 
do Art. 7

o
 da Constituição Federal, conforme Art. 27, V, da Lei 8.666/93, conforme 

modelo (Anexo V). 

3.1.16. Declaração assinada pelo representante legal do proponente, de que, se 
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de mão de obra 
e equipamentos necessários à fiel execução dos serviços, atendendo as 
exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos 
e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto da licitação. (Anexo VI). 

3.1.17. Declaração de que o proponente recebeu os documentos e tomou conhecimento 
de todas as informações e que conhece os locais onde serão executados os 
serviços (Anexo VII). 

3.1.18. Comprovante de prestação de garantia para licitar, podendo ser efetuada através 
de depósito em nome da licitante, na importância correspondente a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto (P.O.), contrato e prazo de validade de 60 dias, 
nos termos do art. 31, III da Lei 8.666/93, em dinheiro (agência 0955, conta 
corrente 04.04.2639-04) ou nas demais modalidades indicadas no art. 56, do 
mesmo texto legal, que será posteriormente restituído aos licitantes inabilitados. 
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3.1.19. Atestado de visita ao local dos serviços, a ser feita pelo responsável técnico da 
empresa, acompanhado por servidor do Município de Torres (o qual atestará a 
visita). A vistoria deverá ser agendada, com o Responsável pela Diretoria de 
Projetos e Captação de Recursos, por meio do telefone (51) 3664-1411 ramal 227 
ou (51) 9333-4662. A visita ocorrerá impreterivelmente no dia 18/06/2014. 

3.2. O documento apresentado, sem prazo de validade expresso, considerar-se-á 90 
(NOVENTA) dias da data de emissão, com exceção da(s) Certidão (ões), bem como os 
documentos cuja renovação se torna impossível. 

3.3. As proponentes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a 
documentação exigida neste item serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases 
subseqüentes da Licitação, sem direito a qualquer reclamação ou indenização. 

3.4. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria 
Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento. 

3.5. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes 
para autenticação pelo Presidente ou membros da Comissão.  

3.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a Administração 
a proponente que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos 
envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

3.7. A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de 
conformidade com artigo 41, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores. 

3.8. Os documentos exigidos deverão ser acondicionados e apresentados em envelope lacrado 
e/ou fechado, devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do 
(CNPJ.) da empresa proponente, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
RUA: JÚLIO DE CASTILHOS, 707. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2014 
EDITAL DE TOMADAD E PREÇOS 
Envelope N.º 1  - “ DOCUMENTAÇÃO  DE HABILITAÇÃO ” 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope  Nº. 2 

4.1. O envelope Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá preencher os seguintes requisitos: 

4.1.1. Razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e o CNPJ/MF da proponente; 

4.1.2. Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 
assinatura, Nº CPF, Nº RG, função e/ou cargo, tudo de modo legível; 

4.1.3. Data; 

4.1.4. Dados Bancários: 

4.1.4.1. Número e ou nome do Banco;  

4.1.4.2. Número da Conta Corrente; 
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4.1.4.3. Número da Agencia. 

4.1.5. Preço unitário, total global grafados em algarismos, dos serviços e/ou obras 
que irá realizar, obedecendo o disposto na planilha constante no Anexo II. 

4.1.5.1. O preço global proposto será considerado completo e abrangem 
todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
para fiscais), fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, 
leis sociais, administração, lucros, máquinas, equipamentos e 
ferramentas, transporte, carga e descarga dos materiais, custos de 
instalação e mobilização, manutenção completa dos equipamentos, 
combustíveis, uniforme dos empregados, licenças inerentes à 
especialidade e atributos e qualquer despesa acessória e/ou necessária, 
não especificada neste Edital de Licitação. 

4.1.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional constando apenas 
de 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

4.1.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.1.8. Prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias corridos, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo 
considerado em caso de omissão;  

4.1.8.1. As propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação 
durante o período de validade das mesmas.    

4.2. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento 
deste Edital de Licitação.      

4.3. A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à proponente inadimplente serão 
aplicadas as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subseqüentes, 
respeitado o disposto no seu artigo 43, parágrafo 6º do mesmo Diploma Legal.        

4.4. A proposta da proponente deverá ser elaborada levando-se em consideração que as 
obras/serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de aprimorado 
acabamento e, ainda ser entregue em perfeitas condições de funcionamento.        

4.5. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo, ou em parte, 
quaisquer das disposições deste Edital de Licitação, seja no aspecto formal e no seu 
conteúdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexequíveis e orçadas abaixo de 
70% do valor de referência, nos termos do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes. 

4.6. Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte 
qualquer um dos itens dos envelopes Nºs. 1 e 2; 

4.7. Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens ou desvantagens não previstas 
nesta licitação, nem as  propostas  que  contiverem apenas  o  oferecimento de uma redução 
sobre a proposta  mais barata;  
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4.8. A Proposta de Preços deverá ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente 
fechado e inviolado, timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da 
empresa proponente, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
RUA: JÚLIO DE CASTILHOS, 707.  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
Envelope N.º  2  -  PROPOSTA  DE  PREÇOS  

5. DA REPRESENTAÇÃO DA PROPONENTE 

5.1. Na hipótese de a proponente não estar representada na licitação por Administrador 
expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, a mesma poderá fazer-se 
representar por elemento credenciado, por carta ou por procuração, onde contenha o 
número de sua cédula de identidade que deverão ser apresentados na ocasião, ficando 
retido o credenciamento. 

5.1.1. É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura dos 
envelopes, um representante de cada proponente, devidamente credenciado e 
identificado. 

5.2. Não será permitida a participação, na reunião, de mais de um representante, com direito a 
manifestação, por licitante. 

5.3. Durante os trabalhos só será permitida manifestação oral ou escrita do representante legal 
ou credenciado pela empresa proponente. 

 

6. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS. 

6.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas 
que queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, processará a análise e 
julgamento dos documentos e propostas de preços. 

6.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. E, 
caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a reunião 
para análise da documentação de habilitação, e realizar diligências e consultas, marcando 
nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos 
licitantes; 

6.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a 
documentação constante da no item 2.7, deste edital poderão sanar eventual 
restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal após o julgamento das 
propostas de preços, sendo concedido o prazo de até dois dias úteis, nos termos 
do § 1º do Artigo 43 da da Lei Complementar nº 123/06. 

6.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que 
contenham as propostas, devidamente fechados, deverão ser devidamente rubricados pela 
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Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que 
seja decidida a habilitação; 

6.4. A comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os 
envelopes Nº 2 (Proposta de Preços) devidamente  fechados e rubricados, até o término do 
prazo recursal recursal, de que trata o inciso I,  art. 109, da Lei  N.º 8.666/93; 

6.5. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta, será 
lavrada ata, que mencionará todas as licitantes, os documentos e as propostas 
apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que 
interessem ao julgamento da licitação, cuja Ata, será assinada pelos membros da Comissão 
Permanente De Licitação e por todas as licitantes presentes; 

6.5.1. Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente; 

6.6. Não havendo licitante inabilitada ou se todas as inabilitadas manifestarem desistência 
expressa em interpor recurso, intenção essa que deverá constar do termo de renuncia do 
prazo recursal, assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-á a imediata abertura 
dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas, sendo as mesmas 
rubricadas folha por folha por todas as participantes, na presença da Comissão Permanente 
de Licitação, que, igualmente, as rubricara; 

6.7. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da proposta, ou falta de sua 
assinatura na respectiva Ata, implicará em aceitação das decisões da Comissão Permanente 
de Licitação; 

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e propostas, nenhum 
documento ou proposta será recebido pela Comissão Permanente de Licitação; 

6.9. Fica sem o direito de reclamar contra o processamento da presente licitação o licitante que 
se recusar a rubricar as propostas apresentadas ou no caso de ocorrer o previsto no item 
6.7 houver assinado a Ata. 

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

7.1. Entre as licitantes habilitadas a Licitação, a(s) vencedora(s) será (o) aquela(s) que, tendo  
cumprido as exigências deste Edital, oferecer o MENOR VALOR GLOBAL. 

7.2. Ao seu exclusivo critério, o Município de Torres/RS, através da Comissão Permanente de 
Licitações poderá aceitar propostas em que se verifiquem erros de cálculos, mas 
reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

7.2.1. Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o 
produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a 
quantidade e o total.  

7.2.2. Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto.  

7.2.3. A Comissão de Licitação terá autoridade bastante para proceder a tais correções, 
com ressalva do Presidente da Comissão, ou de quem venha este a delegar tal 
encargo.  
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7.3. Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita a uma única ou mais 
empresas.  

7.4. Serão desclassificados as propostas de preços que não atendam as especificações e as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos, bem como aquelas com valor excessivo ou 
com preços manifestamente inexeqüíveis.                                     

7.5. No caso de todos os proponentes serem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos proponentes, o prazo de 02 (dois) dias 
úteis, para apresentação de nova documentação ou de novas ofertas, respeitando o 
disposto no parágrafo único, do artigo 48, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

7.6. No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas e preços, a 
decisão será por sorteio, em ato público, na presença das proponentes interessadas, 
obedecido o parágrafo 2º, do Artigo 3º,  e Parágrafo 2º,  do Artigo 45, da Lei Nº 8.666/93. 

7.6.1. acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem  

7.6.2. na hipótese do subitem 7.6.1.2, na ordem classificatória, para o exercício Para fins 
de julgamento das propostas de preços, será considerado empate: 

7.6.2.1. Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e 
empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor ou duas ou 
mais propostas de licitantes não enquadrados como microempresas e 
empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor; 

7.6.2.2. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte (que apresentarem a documentação 
constante no item 2.7 deste edital) sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada não enquadrada 
como microempresas e empresas de pequeno porte. 

7.6.2.2.1. No caso de valores iguais nas propostas de 
microempresas e empresas de pequeno porte que estejam 
enquadradas na situação prevista neste subitem 7.6.1.2, a 
primeira a apresentar oferta será decidida por sorteio a ser 
realizado pela Comissão de Licitações.  

7.6.3. No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento: 

7.6.3.1. Para as situações previstas no subitem 7.6.1.1 deste edital, a 
classificação será decidida por sorteio, em ato público, para o qual os 
licitantes interessados serão convocados, sendo que a forma como se 
procederá ao sorteio, será definida pela Comissão, ressalvado o disposto 
no art. 3º, § 2º da Lei nº 8666/93. 

7.6.3.2. Para as situações previstas no subitem 7.6.1.2 deste edital, será 
oportunizado à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sobe pena 
de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 
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7.6.3.2.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte, na forma do subitem 7.6.2.2 do 
mesmo direito. 

7.6.3.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos 
neste subitem, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

7.6.4. Havendo empate no preço global entre duas ou mais propostas, a classificação 
será decidida por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes interessados 
serão convocados, sendo que a forma como se procederá o sorteio, será definida 
pela Comissão, ressalvado o disposto no art. 3º, § 2º, inciso IV, da  Lei nº 8666/93. 

7.7. Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha 
vantagem não prevista no edital. 

7.8. Caberá a Comissão Permanente de Licitação proceder ao julgamento da presente licitação, 
submetendo o seu resultado a consideração da Sra. Prefeita Municipal, com vistas a 
homologação da adjudicação; 

7.9. A Administração, até a assinatura do “Termo de Contrato” ou a qualquer tempo, poderá 
desclassificar a proponente vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba 
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso 
tenha conhecimento de qualquer circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação, que desabone sua idoneidade financeira, técnica, ou administrativa; 

7.10. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após 
homologação realizada pela Prefeita Municipal.  

7.11. Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a adjudicação, a Comissão 
Julgadora poderá convocar os demais proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação para substituí-la nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto aos 
preços ou revogar a licitação. 

7.12. Poderão também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, 
administrativa ou jurídica, devidamente fundamentando sempre ao amparo do disposto nas 
Leis Federais Nº. 8.666/93 e 8.883/94.  

8. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

8.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e 
demais alterações posteriores, a proponente adjudicada que descumprir as condições deste 
Edital de Licitação poderá a Administração, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes 
penalidades: 

8.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer 
recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do contrato. 

8.2.1. Multa na ordem de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor do contrato, até o limite de 5% (cinco por cento), independente da 
possibilidade de rescisão contratual, com as conseqüências previstas em lei 
reconhecido os direitos da Administração estabelecidos no art. 77 da Lei Nº 
8.666/93 e demais alterações posteriores; 
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8.2.2. Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não sendo 
rescindido o contrato, se repetir o atraso a Administração aplicará a multa em 
dobro; 

8.3. Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Administração poderá, garantindo-se o direito 
do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis aplicar as seguintes 
sanções, com base em processo administrativo: 

8.3.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada 
ou quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas 
faltas leves não acarretem prejuízos de monta a execução do contrato, não 
eximindo o advertido das demais sanções ou multas. 

8.3.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela 
inexecução parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 
pela inexecução total.  

8.3.3. Suspensão por até 2 (dois) anos de participação em licitações do Município de 
Torres/RS, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada 
segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da 
contratada. 

8.3.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as 
Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais, quando a inexecução do 
contrato decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação na 
forma da legislação em vigor. 

8.4. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei. 

8.5. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do 
art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.  

8.6. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva da 
Senhora Prefeita Municipal. 

8.7. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior" 
devidamente comprovados. 

8.8. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a 
Administração, recorrerá às garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos 
prejuízos que lhe tenha acarretado a proponente a ser contratada, podendo ainda reter 
créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, por perdas e dano. 

8.9. Nenhum pagamento será feito à proponente a ser contratada, que tenha sido multada, antes 
de paga ou relevada a multa.  

9. DOS RECURSOS 

9.1. Dos atos praticados pela Administração decorrentes da presente licitação, cabem: 

9.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da Ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
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c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
e) Rescisão do termo contratual.  

9.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do termo contratual, de que não caiba 
recurso hierárquico. 

9.2. A intimação dos atos referidos no subitem 9.1.1. alíneas "a", "b", "c" e “e”, excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 9.1.2.,  será  feita  mediante 

9.3. publicação  na  imprensa  oficial,  salvo  nos casos previstos nas alíneas "a" e "b", se 
presentes os  prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a   decisão, que poderá ser 
feita por comunicação direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva  Ata; 

9.4. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 9.1.1. terão efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

9.5. É vedado á licitante a utilização de recurso ou de impugnações como expediente protelatório 
ou que vise tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a 
Comissão Permanente de Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, 
propor a aplicação ao autor às sanções cabíveis.  

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração. 

10. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta contratual 
faz parte integrante deste edital. 

11. DO CONTRATO 

11.1. Será firmado contrato, minuta (Anexo III), que constitui parte integrante do presente Edital, 
cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei No. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
com as alterações decorrentes da Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994. 

11.2. Farão parte integrante do termo contratual todos os elementos apresentados pelo licitante 
vencedor, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

11.2.1. O Município de Torres convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) para assinar o 
“Termo de Contrato“, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
convocação e nas condições estabelecidas neste Edital, sob pena de decair o seu 
direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei No. 
8.666/93. 

11.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o “Termo de Contrato“, no prazo 
estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o as penalidades a que se refere a Lei No. 8.666/93; 
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11.4. É facultado a Administração, quando o convocado não assumir o termo contratual no Prazo 
e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação 
prevista no artigo 81, da Lei No. 8.666/93; 

11.5. O Prazo de convocação para assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado, por 
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e 
desde que seja apresentado motivo devidamente justificado; 

11.6. Na Contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento. 

 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O período de vigência do contrato a ser assinado com a proponente vencedora será contado 
a partir da data da expedição da ordem de serviço, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 
podendo ser prorrogado casa haja interesse das partes, mediante termo aditivo, na forma e 
prazo estabelecidos na lei vigente, mediante termos do artigo 57 da lei 8.666/93,  

12.2. Os preços contratados não serão reajustados no período contratual inicial. Havendo a 
renovação do contrato, poderá a Empresa pleitear o reajuste, considerando o índice IGPM 
(Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que 
venha substituí-lo.  

13. LOCAL DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços serão realizados no CENTRO ADMINISTRATIVO DE TORRES, 
LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79 – CENTRO, município de Torres. 

14. DA ACEITAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 

14.1. Os materiais somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e 
aprovados pelo órgão competente, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo 
com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte 
integrante deste Termo Contratual. 

14.2. Todos os produtos rejeitados deverão ser pronta e imediatamente substituídos pela 
CONTRATADA, dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer 
ônus para o CONTRATANTE, independente de qualquer circunstância de local de entrega 
ou recebimento. 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

15.1. As formas de pagamento e de reajuste são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta 
contratual (Anexo III) que independentemente de transcrição faz parte integrante deste 
Edital. 
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16. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO CONTRATUAL 

16.1. A inexecução e a rescisão do termo contratual serão reguladas pelo artigo 58, inciso II, e 77 
a 80, seus parágrafos e incisos, da Lei Nº 8.666/93.  

16.2. A alteração do termo contratual dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos, 
da Lei Nº 8.666/93. 

17. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

17.1. Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, a Administração 
poderá revogar ou anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar obrigação de 
indenização, ressalvando o disposto no parágrafo único, do artigo 59, da Lei Nº 8.666/93; 

17.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do termo contratual, ressalvado o disposto no 
parágrafo único, do artigo 59, da Lei Nº 8.666/93; 

17.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 

111/44905196.              

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação 
de documentação relativa ao presente Edital.                                                

19.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 
deste Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Nº 
8.666/93. 

19.3. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a licitante 
examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre 
qualquer ponto  duvidoso  antes de apresenta-la e considerou que os elementos desta 
licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

19.4. A licitante vencedora assumira integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades 
no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais 
encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto do presente Edital. 

19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões de que trata o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

19.6. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a 
abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias 
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decorridos a partir do último aviso publicado e utilizando-se dos meios anteriormente 
adotados para a nova divulgação. 

19.7. O envelope Nº 2 - Proposta de Preços de licitante inabilitado, não retirado pelo representante 
da  interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder da Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente "lacrado" a disposição da empresa durante 10 (dez) 
dias corridos, a contar da citada data. Findo este prazo, será providenciada a remessa do 
mesmo a licitante interessada, através dos Correios, adotando-se a precaução de praxe. 

19.8. É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

19.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em 
qualquer fase da presente licitação. 

19.10. Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. 

19.11. Quaisquer dúvidas sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta à Comissão 
Permanente de Licitação em até (02) dois dias antes da data de abertura da licitação. 

19.12. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, reservando-se ainda ao Município de Torres/RS, o direito de revogar no todo  ou  
em  parte  o  presente Edital,  sem que dessa sua  decisão  possa resultar,  em  qualquer 
caso,  reclamação ou indenização por parte das licitantes. 

19.13. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser 
obtidos de segunda a sexta-feira, na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal do Município de Torres/RS, sito a Rua Júlio de Castilhos, 707 no horário das 13:00 
as 19:00 hs ou pelo fone/fax: (0**51)  3664-1411 ou pelo email: 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

Anexo I: Termo de Referência;  
Anexo II: Modelo de Planilha de Proposta de Preço;  
Anexo III: Minuta Contratual;  
Anexo IV: Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo V: Declaração de Cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7

o
 da CF 1988; 

Anexo VI: Declaração de Disponibilidade de Mão de Obra e Equipamentos;  
Anexo VII: Declaração de conhecimento dos locais dos serviços. 
Anexo VIII: Declaração de Visita. 

 
Torres, 05 de junho de 2014. 

 
 
 

MARIA DE FÁTIMA S. CECHIN 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
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ANEXO I 
 
 

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) 3664-1411, 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. Devido ao tamanho dos arquivos não serão remetidos via e-mail as plantas 
arquitetônicas. 

4. 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
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ANEXO III ao Edital de Tomada de Preços 16/2014 
 
 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES/RS 
CONTRATO No.  XXX/2014. 
 

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICIPIO DE TORRES, E DE OUTRO LADO A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS 
DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/93. 
 

Cláusula Primeira 
Preambulo 

1. CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES/RS, com sede na Rua Júlio de 
Castilhos, 707 – Torres/RS, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No. 
87.876.801/0001-01, neste ato representado pela Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Prefeita Municipal, ora denominado CONTRATANTE. 

2. CONTRATADA: A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CGC/MF sob o Nº XXXXXXXXXXXX, ora denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo de Licitação  – Tomada de Preços Nº 
16/2014, Processo Administrativo número 5506/2014 de 23/05/2014, homologado em 
XX/XX/2014, que passa a integrar este contrato independentemente de transcrição, juntamente 
com a proposta da CONTRATADA. 

Cláusula Segunda 
Do Objeto: 

1. Constitui objeto do presente contrato, a, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500KVA 
NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TORRES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO 
PICORAL, 79 – CENTRO, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, 
equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às 
especificações e determinações previstas no termo de referência que independentemente de 
transcrição faz parte integrante deste instrumento contratual. 

1.1. A contratada obriga-se a aceitar as mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões até o limite fixado no parágrafo 1

º
, do artigo 65, da Lei No. 8.666/93.  

1. Os serviços deverão ser iniciados, somente após da emissão da "Ordem de Serviço", a 
ordem de serviço poderá ser emitida em até 10(dez) dias após a assinatura do contrato, 
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2. O prazo para a execução dos serviços será da data de assinatura da ordem de serviço pelo 
período de 120 (cento e vinte dias). 

3. Os atrasos na execução da obra/serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão 
justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade 
do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna; 

4. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial  serão 
encaminhados por escrito ao Departamento Técnico do CONTRATANTE, um dia após o evento, 
enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão se encaminhados, por escrito, 10 (dez) 
dias antes de findar o prazo e, em ambos os casos com justificação circunstanciada, com 
documentos comprobatórios, análises e justificativa da fiscalização.  

4.1. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e expedidas por 
escrito pelo  órgão competente do CONTRATANTE. 

Cláusula Quarta 
Da Aceitação e do Controle de Qualidade 

1. Os materiais aplicados somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e 
aprovados pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Torres, com base nas exigências 
previstas no Edital e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de 
transcrição fazem parte integrante deste Termo Contratual. 

2. Todos os produtos rejeitados deverão ser pronta e imediatamente substituídos pela 
CONTRATADA, dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer ônus 
para o CONTRATANTE, independente de qualquer circunstância de local de entrega ou 
recebimento. 

3. A contratada deverá manter nos locais dos serviços “Diário de Obras” ou “Registro de Ocorrências” 
em formulário apropriado, em duas vias, em folhas avulsas e numerado sequencialmente, ou em 
caderno/livro (tipo capa dura). Neste diário de obras será anotado diariamente o andamento dos 
serviços; os períodos de chuvas que impeçam o andamento normal dos serviços; o número de 
funcionários em atividade, os problemas ocorridos, as solicitações de providências pelo contratado, 
as determinações da fiscalização. O diário de obras deve ser visado diariamente por profissionais 
credenciados por ambas as partes.  

Cláusula Quinta 
Da vigência do contrato 

1. O período de vigência do presente contrato será a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, 
pela Prefeitura Municipal de Torres, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado 
caso haja interesse das partes, mediante termo aditivo, na forma e prazo estabelecidos na lei vigente nos 
termos do artigo 57 da lei 8.666/93, e dispositivos do referido edital de Tomada de Preços N. 16/2014, 
parte integrante do processo. 
 
Cláusula Sexta 
Do Preço 

Os preços especificados serão absolutamente líquidos, já com todas as despesas com impostos, taxas, 
frete/transporte, seguro, etc. 
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Cláusula Sétima 
Da Forma e Condições de Pagamento  

1. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

2. 9.1. O pagamento será realizado após realizadas as medições aprovadas pela fiscalização e 
apresentação de Notas Fiscais e/ou Faturas, onde deverá constar obrigatoriamente o nº do 
empenho e do contrato, na entrega dos serviços, objeto desta licitação e, devidamente atestadas 
pelo responsável/fiscal, devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, 
como INSS e FGTS quitadas, mediante apresentação das guias de recolhimento. 

3. 9.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, pelos serviços prestados e devidamente 
atestados, através de transferência eletrônica bancária, conforme ordem de serviço 03/2013, 
contra o Banco indicado pelo CONTRATADO.  

4. 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 anexo a este 
contrato. 

5. 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. 

6. 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. 

7. PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA 
antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada. 

8. 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. 

8.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal na 
cidade de Torres/RS, postergando-se, em caso negativo, para o 1

º
 ( primeiro ) dia útil 

subsequente. 

9. Nenhum pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA exiba, nas 
datas de liquidação, o CND do INSS e do FGTS, devidamente atualizados.  

10. Os quantitativos dos produtos determinados na cláusula segunda, para efeito de pagamento, 
deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação do 
CONTRATANTE, de autorizar seu fornecimento integral respeitados os limites de acréscimo e/ou 
supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Clausula Oitava 
Do Reajuste de Preço 

Os preços propostos serão irreajustáveis pelo período de 12 meses consoante dispõe o artigo 65 da lei 
8.666/93 e parágrafo 1o., do artigo 2o., da Lei Nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Havendo a 
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renovação do contrato, poderá a Empresa pleitear o reajuste, considerando o índice IGPM (Índice Geral 
de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha substituí-lo. . 

Cláusula Nona 
Da Dotação Orçamentária 

1. A despesa do objeto deste contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:       
                                         111/44905196. 
                          

Cláusula Décima 
Do Valor 

1. O valor do presente contrato é de R$ xxxxxxxx, sendo o valor mensal de R$ xxxxxxxxxxxx.xxx) . 

Cláusula Décima Primeira 
Da Execução 

1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial. 

2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

Cláusula Décima Segunda 
Da Alteração Contratual 

1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE  

a) Quando houver modificação dos serviços ou das especificações, para melhor 
adequação aos seus objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 
65 da Lei No. 8.666. 

1.2.  Por acordo das partes: 

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial . Advertência; 

1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
Torres pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município de Torres/RS, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

1.5. O valor da multa referido no subitem 1.2. será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente no órgão, não se efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida multa 
houver sido paga ou relevada a penalidade aplicada. 

2. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente 
comprovados. 

Cláusula Décima - Quarta 
Dos Recursos Administrativos 

1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, 
a autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento 
do pleito, nos termos do artigo 109 da Lei No. 8.666/93. 

Cláusula Décima - Quinta  
Da Rescisão 

1. O presente Instrumento considerar-se-á rescindido de pleno direito, independentemente de 
qualquer notificação, que judicial ou extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de uma dos 
seguintes eventos: 

a) Falência ou pedido de concordata da CONTRATADA;  

b) A dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO se for firma individual ou 
pessoa física;   

c) A insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de títulos;  

d) O não cumprimento de qualquer das Cláusulas do presente contrato, desde que não 
tomadas as devidas providências dentro de 30 (trinta) dias, a contar do envio, pela 
CONTRATANTE, da notificação de tal evento; 

e) A subcontratação, do objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

2. A rescisão contratual, nos casos acima especificados acarretará a CONTRATADA; 

a) Responsabilidade financeira pelos prejuízos causados a CONTRATANTE; 

b) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos prejuízos causados a 
CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros; 

Os casos de rescisão serão motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e  
a ampla defesa. 

Cláusula Décima – Sexta 
Das Partes 

1. Fazem parte integrante o presente Contrato, independentemente da transcrição, a Proposta da 
CONTRATADA, o Edital e seus Anexos. 
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Cláusula Décima – Sétima Do Foro 

1. Fica eleito o Foro da Comarca de Torres/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.E, assim por 
estarem, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, ambas as partes assinam o 
presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas 
abaixo. 

 
                               
                       

 Torres/RS, xx de xxxxxxxxx de 2014. 
 
 

 
 

NILVIA PINTO PEREIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 

Contratado  
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ANEXO IV 
 

AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014 
 
 

 
“ M        O        D       E        L       O     “ 

 
 
 

RAZÃO  SOCIAL  DA  EMPRESA 
C.N.P.J. 

ENDEREÇO 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
 
Para fins de participação, no Edital de Tomada de Preços Nº 16/2014, declaramos para todos os fins de 

direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou 

Municipal, e nem está suspensa de participar de licitação no Município de Torres/RS, nos termos do 

Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93.  

 
 
 
                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 2014. 
                                                     
 
 
 
 
                                                   ------------------------------------------------------------ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 
 
 

 
 

OBS: Caso o papel não seja timbrado, colocar Carimbo do CNPJ, ou identificar a empresa com seu 
respectivo CNPJ. 
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ANEXO V 

 
AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014 

 
 
 
 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
C.N.P.J.                

ENDEREÇO 
 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7

O
 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
 

 
 
Para fins de participação, no Edital de Tomada de Preços Nº 16/2014, em cumprimento com o que 

determina o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa 

empresa não possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais insalubres 

ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 
 
                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 2014. 
  
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e  assinatura devidamente identificada do  
representante legal da empresa proponente. 
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“modelo” 

ANEXO VI 
 

AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014 
 
 
 
 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
C.N.P.J.                

ENDEREÇO 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500KVA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE 
TORRES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79 – CENTRO, incluindo materiais e 
mão de obra, conforme (plantas, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro). 
 
Para os devidos fins de cumprimento com o contido com o item 3.1.22 do Edital de Tomada de Preços nº 

16/2014, posto pela Prefeitura Municipal de Torres/RS, declaramos que caso reste vencedor do presente 

certame licitatório, teremos ao nosso dispor a mão de obras e os equipamentos necessários para a 

correta execução dos referidos serviços, atendendo as exigências mínimas relativas a instalações de 

canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 

_______________,___ de ____________ de 2014. 
 
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e  assinatura devidamente identificada do 
representante legal da empresa proponente. 
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 “modelo” 

ANEXO VII 
 

AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014 
 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500KVA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE 
TORRES, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79 – CENTRO, incluindo materiais e 
mão de obra, conforme (plantas, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro) 
 
 
Razão Social:  
 
C.N.P.J.:  
 
Para os devidos fins de cumprimento com o contido com o item 3.1.23 do Edital de Tomada de Preços nº 

16/2014, que tomamos pleno conhecimento da localização onde serão executados os serviços das suas 

condições atuais, mediante verificação “in loco”.  

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 
 

_______________,___ de ____________ de 2014. 
 
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e  assinatura devidamente identificada do 
representante legal da empresa proponente. 
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Anexo VIII 

 

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 
Tomada de Preços 16/2014. 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 2.014. 

 
 
 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 
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