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EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 014/2019 
 

 O MUNICÍPIO DE IMBÉ, pessoa jurídica de direito público interno, através do Executivo Municipal, 
inscrito no CNPJ nº 90.256.652/0001-84, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que, às 14:30 horas do dia 
07/10/2019, no prédio Anexo III da Prefeitura Municipal de Imbé, na sala do Departamento de Licitações, 
localizada na Av. Osório, 920, Centro, Imbé/RS, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitação, com a 
finalidade de receber, processar e julgar propostas referente à contratação de empresa para Elaboração do 
Plano funcional do Complexo Viário com as alternativas de traçado da nova ponte entre Imbé e Tramandaí 
para Secretaria Municipal de Obras e Viação, modalidade Concorrência, tipo Técnica/Preço sob regime 
empreitada por preço global, regida pela Lei Federal n.º 8.666/93, legislação pertinente, e ainda, conforme 
cláusulas e condições estabelecidas abaixo: 
  
 1.0 - OBJETO - o objeto do presente é a contratação de empresa para Elaboração do Plano 
funcional do Complexo Viário com as alternativas de traçado da nova ponte entre Imbé e Tramandaí, 
Centro, em Imbé/RS, conforme condições descritas no Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento, 
contidos no Anexo, integrante deste Edital, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 1.1 – Faz também parte integrante deste Edital, minuta do contrato a ser firmado junto à empresa 
vencedora, constante no Anexo II. 

1.2 - As empresas interessadas em participar do Edital deverão obrigatoriamente comparecer na 
Prefeitura Municipal de Imbé, em até três (03) dias antes da abertura do certame, junto à Secretaria 
Municipal de Obras e Viações, localizada na Av. Paraguassú nº 1043, Centro, com os engenheiros da 
Prefeitura Municipal de Imbé/RS, agendamentos no telefone: (51) 3627-8217 no horário de expediente, para 
visitação do local da realização dos serviços com o proprietário/representante legal da empresa e seu 
responsável técnico, devidamente identificados, juntamente  com engenheiro do Município, o qual emitirá 
Atestado de Visita Técnica conforme modelo constante no Anexo I, devendo o mesmo ser anexado ao 
ENVELOPE nº 01 – Habilitação, sob pena de inabilitação da empresa. 
 

2.0 - DA HABILITAÇÃO: 
  

 2.1 –  Envelope n.º 01 - Ref. Habilitação: 
 

 O Envelope deverá ser apresentado à Comissão de Licitação, no local mencionado no preâmbulo 
até o horário da abertura, contendo: 
 

 2.1.1- Da Habilitação Jurídica: 
 

  2.1.1.1- Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
  2.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, devendo constar ato constitutivo inicial da empresa acompanhado de suas 
alterações ou alteração contratual consolidada, devidamente registrados; 
 2.1.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova da 
diretoria em exercício; 
 2.1.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

      2.1.1.5 - Cédula de identidade dos Sócios ou da diretoria em exercício. 
  
 2.1.2 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
 2.1.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 2.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 2.1.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou 
Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a qual abrange, 
inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991; 
 2.1.2.4 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  
 2.1.2.5 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou da sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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 2.1.2.6 - CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas): Art. 3o V, Lei 12.440/2011- prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR); 
 
 2.1.3 – Da Capacidade Técnica: 
 
 2.1.3.1 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA - Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da empresa 
licitante); 
 2.1.3.2 - Os certificados de registro, se registrados em CREA, e/ou CAU de outro Estado, 
deverão estar devidamente visitados pelo CREA-RS e/ou CAU-RS, para participação em licitações. 
 2.1.3.3 - Prova de registro do responsável técnico pela empresa licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
 2.1.3.4 - Comprovação de aptidão da licitante para a prestação do serviço cujo objeto seja compatível 
com o objeto desta licitação, apresentada através de atestado ou certidão, fornecido por pessoa Jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no conselho de classe, acompanhado de CAT, em nome 
de um dos responsáveis Técnicos da empresa conforme solicitados no Termo de Referência no  anexo II, 
línea d. 
 2.1.3.5 – Atestado de visita técnica, devidamente assinado peço representante legal da empresa e 
seu responsável técnico. 
 
  2.1.4 – Da Qualificação Econômico-financeira: 
 
 2.1.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, nº de registro na junta 
comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos acompanhados de notas 
explicativas e dos índices, que comprovem a boa situação financeira da Empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, 
publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das 
páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na 
Junta Comercial, ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED (Sistema Público de Escrituração 
Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, 
podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro. O 
cálculo destes índices deverá ser apresentado pela empresa licitante com a respectiva assinatura do 
contador responsável pelo mesmo. 
 
                                          AC 
LIQUIDEZ CORRENTE:  --------   = índice mínimo: 1,00 (*) 
                                         PC 
 
                                   AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL:  ------------------ = índice mínimo: 1,00 (*) 
                                  PC + PELP 
 
                                                    PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ---------------------- = índice máximo: 0,51 (*) 
                                                         AT 
 
Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = 
Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. ” 
 
 2.1.4.2 - Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do 
Foro da sede da pessoa jurídica; 
 
 2.2 - O Cadastro de Fornecedores do Município de Imbé (CRC), dentro do prazo de validade, 
desde que devidamente atualizado ou acompanhado das negativas que o atualizem, substitui somente a 
documentação solicitada nos subitens do item 2.1.1 – Habilitação Jurídica, e subitens do item 2.1.2 – 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, constantes deste Edital, devendo ser apresentados os documentos 
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solicitados nos subitens do item 2.1.3 – Da Capacidade Técnica e subitens do item 2.1.4 – Da Qualificação 
Econômico-financeira. 
 
 
 2.2 – Da Documentação Apresentada: 
 
 2.2.1 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados por fotocópia devidamente autenticada 
em cartório ou por servidor da Administração Municipal, salvo os disponíveis para consulta direta de 
autenticidade via internet; 
 2.2.2 – A licitante responderá pela falsidade material e/ou ideológica de qualquer documento com 
que instruir seu pedido de habilitação, item 2.1 e sub-itens, que se comprovada acarretará a inabilitação, a 
anulação da adjudicação, ou do contrato, sem prejuízo das combinações de ordem civil ou criminal 
aplicáveis. 
 2.2.3 – As Certidões que forem apresentadas à Comissão sem data de validade expressa, 
considerar-se-á sessenta (60) dias da data de emissão. 
 2.2.4 – A prova de regularidade junto a Fazenda Federal deverá ser efetuada através de documento 
emitido pela Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  
 2.2.5 - Para fins de cumprimento ao estabelecido no art. 44 a 49 da Lei Complementar nº 
123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos direitos de 
preferência previstos na respectiva Lei, deverão apresentar declaração formal de enquadramento 
firmada pelo contador e pelo proprietário da empresa, ou certidão atualizada da Junta Comercial, 
juntamente com a documentação solicitada no item 2.0 – Da Habilitação. 
 
 

 2.3 – Da Descrição do Envelope nº 1: 

2.3.1 - O envelope referente à habilitação, item 2.1, deverá ser entregue devidamente lacrado e 
preferencialmente datilografado, com os seguintes dizeres: 
 

 À Comissão Permanente de Licitação 
Pref. Mun. De Imbé/RS 
Concorrência n. º ___/2019.                                         
Abertura __/__/2019 - às __: __ horas 
Ref. Habilitação 
 Nome da Empresa: 

 
 2.4 – Do Julgamento Quanto à Habilitação: 

 
 2.4.1 – Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação constante 

nos itens 2.1 e subitens e/ou 2.2, devendo estar rigorosamente em dia quanto à validade, ou acompanhados 
de resolução ou outra forma de documento emitido por órgão responsável que comprove sua prorrogação 
ou renovação; 

2.4.2 – Serão considerados inabilitados, independente do item 2.4.1, as empresas cujo ramo de 
atividade não seja compatível com o objeto licitado; 

2.4.3 - A inabilitação do licitante, quanto a essa fase, depois de cumpridos todos os procedimentos e 
prazos previstos no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, importa na preclusão do seu direito de participar 
das fases subsequentes. 

 
 2.5 – Do Credenciamento 

 
  2.5.1 - O credenciamento do representante legal da empresa com plenos poderes de decisão se 
fará mediante apresentação de credencial ou procuração, firmada pelo Sócio Gerente da empresa com 
firma reconhecida em cartório competente, fora do envelope nº 01.  
 
 2.5.2 - Este documento se fará necessário somente para os licitantes que se fizerem presentes no 
momento de abertura dos invólucros, quando será admitido apenas um representante por empresa e 
apenas representando uma única empresa, o qual deverá estar munido de cédula de identidade. 
 
 2.5.3 – Este documento será dispensado quando a empresa for representada pelo sócio gerente ou 
proprietário já identificado na documentação constante do envelope nº 01. 
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3.0 - DAS PROPOSTAS: 
 

3.1 – Da Confecção das Propostas: 
 
 3.1.1 - A proposta deverá ser preferencialmente digitada em papel personalizado ou com 
carimbo do CNPJ da empresa, será redigida em português, de forma legível, em linguagem clara sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, e devendo estar obrigatoriamente assinada pelo proponente ou 
representante, e ainda pelo profissional liberal da empresa (engenheiro e/ou arquiteto) inclusive no 
cronograma e planilha de orçamento, contendo ainda: 
 
 a) Razão social, endereço, CNPJ/MF; 
  b) Descrição do serviço a ser prestado, em conformidade com o Memorial Descritivo, 
Planilha de Orçamento, Cronograma/Físico-financeiro, Quadro de Composição do BDI e Composição dos 
Encargos Sociais sobre a mão-de-obra, valores unitários, totais e valor global dos serviços do objeto deste; 
 3.1.2 – O valor da proposta não poderá ultrapassar o preço estimado, sob pena de 
desclassificação da proposta, conforme Art. 48, da Lei 8.666/93; 
 3.1.3 – As propostas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional, em algarismos até a 
segunda casa decimal após a vírgula, sendo que nos preços serão considerados inclusos: impostos e taxas 
instituídos por Lei, transporte e despesas com terceiros, enfim todos os custos diretos e indiretos 
necessários à execução do objeto deste; 
 3.1.4 – Quaisquer inserções na proposta que não estejam previstas no edital convocatório serão 
desconsideradas e tidas inexistentes, aproveitando-se da proposta o que for coerente com o instrumento 
convocatório.  
 3.1.5 - A proposta apresentada terá validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura do procedimento, cfe. disposto no §3º, do art. 64 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
 
 3.2 – Da Descrição do Envelope nº 2 
 
        3.2.1 - O envelope referente à Proposta, item 3.0, deverá ser entregue devidamente lacrado e 
preferencialmente datilografado, juntamente com o envelope nº 1 e com os seguintes dizeres: 

 
À Comissão Permanente de Licitação 
Pref. Mun. De Imbé/RS 
Concorrência n. º ___/2019.                                         
Abertura __/__/2019 - às __: __ horas 
Ref. Proposta Financeira 
 Nome da Empresa: 

 
 3.3 – Do Julgamento Quanto à Proposta 
 

3.3.1 - O julgamento será realizado pela comissão julgadora, levando em consideração melhor 
Técnica/Preço Global, desde que tenham atendido as especificações do Edital. 

3.3.2 - Em caso de empate proceder-se-á sorteio para a escolha da proposta vencedora, em data e 
horário a serem determinados pela Comissão Julgadora; 

3.3.3 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.3.4 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

3.3.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado. 

3.3.6 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadram no intervalo de 10% ( dez por cento ), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 

3.3.7 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido deste Edital, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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3.3.8 - Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

3.3.9 - Na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos 
previstos neste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

3.3.10 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela 
Comissão de Licitações, para apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil, sob pena de 
preclusão. 
 3.3.11 - No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no edital, os quais, não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por este edital e a 
Lei 8.666/93; 

3.3.12 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do ato convocatório da 
licitação; 
 3.3.13 - A Comissão de Licitação no interesse da Municipalidade, poderá desclassificar qualquer das 
propostas apresentadas e, inclusive, sugerir a anulação ou revogação da licitação, no todo ou em parte, 
fundamentando sempre, sem que assistam aos licitantes quaisquer direitos ou indenizações; 
 3.3.14  -  A fim de obter subsídios que lhe permitam o melhor juízo de valor, a Comissão poderá 
realizar todas as diligências que entender necessárias para esclarecer qualquer item das propostas 
apresentadas; 
 3.3.15 - A Comissão justificará, após o exame das propostas, a classificação dos proponentes e a 
preferência pelo vencedor, através de quadro comparativo, pela ordem crescente dos preços ofertados 
pelos licitantes; 
 3.3.16 - Caso a adjudicatária não cumpra integralmente os termos da proposta, a Comissão, a 
qualquer tempo, independentemente da realização de novo certame, poderá convocar o licitante 
remanescente para fazê-lo em igual prazo, respeitando o disposto no parágrafo 2º do art. 64, da Lei Federal 
8.666/93; 

4.0– DA PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS: 
 
4.1 – Poderão participar da presente concorrência quaisquer interessados, desde que satisfaçam as 

exigências de habilitação; 
4.2 – Fica impedida de participar desta licitação, as empresas em consórcio ou associação, em 

regime de falência, que tenham titular ou sócio que seja servidor do Município de Imbé/RS, que por entre si 
e seu sócio seja participante do capital de outra firma que participe desta licitação, ou empresa que seja 
considerada inidônea para contratar com Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

4.3. Podem participar da presente licitação todas as empresas interessadas do ramo pertinente ao 
material licitado e que comprovarem a qualificação exigida neste Edital para a execução de seu objeto. 

4.4. Estão impedidas de participar da presente licitação: 
 

a). As empresas suspensas do direito de licitar com a Administração Pública Municipal, cujo 
conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito 
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas, no prazo e nas condições do 
impedimento; 

b). Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Municipal, Estadual 
ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas; 

c). Aquelas que estiverem em regime de falência ou concordata. 
 

4.5. É vedada a participação de Empresas em consórcio. 
4.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar 123/06. 
4.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

4.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de dois (02) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.9. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 
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5.0 – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 

5.1 – Disposições Gerais: 
 

5.1.1 - A Comissão de Licitação procederá, impreterivelmente, no horário determinando a abertura 
da sessão de recebimentos dos invólucros procedendo a abertura do envelope n º 01 - Habilitação, sendo 
os mesmos conferidos e rubricados pela Comissão e representantes dos presentes.  

5.1.2 - Não serão aceitas nem recebidas em hipótese alguma, documentação e propostas, após a 
data e horário determinado, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas ou enviadas, vias correio ou 
por qualquer meio, anteriormente a data de abertura. 

5.1.3 – Nas Sessões de Abertura o Presidente da Comissão reduzirá a termo, na ata, o relatório do 
procedimento e demais registros referente a cada fase, podendo, caso possível, já emitir julgamento ou 
suspender a sessão para diligências, cfe. Art. 43 § 3º da Lei 8666/93; 

5.1.4 - Só poderão participar como licitante, durante as sessões de abertura dos envelopes, 
habilitação e propostas, analisar e rubricar documentos, assinar atas: um representante legal com 
identificação (CI), de cada empresa, credenciado na forma do item 2.5 e sub-itens, do presente Edital. 

5.1.5 – Os demais presentes na sala de reunião que quiserem acompanhar os trabalhos, não terão 
assento junto à mesa de reunião, nem acesso aos documentos sob análise, e deverão permanecer em 
silêncio de modo a não perturbar o trâmite do procedimento; 

5.1.6 – Nas Sessões de abertura os licitantes poderão analisar e rubricar os documentos e 
propostas dos participantes, sem manifestação quanto à habilitação, inabilitação, classificação ou 
desclassificação das propostas, manifestando-se, unicamente, quando inquirido pelo Presidente da 
Comissão; 
 5.1.7 – Os Recursos e/ou impugnações, contra qualquer participante, referente à habilitação, 
inabilitação, classificação ou desclassificação das propostas, serão efetuados, tempestivamente, em 
momento apropriado e conforme o previsto no Art. 109, incisos e parágrafos da Lei 8666/93; 
 5.1.8 – Caso os licitantes e demais presentes procederem de forma diversa do estabelecido, serão 
advertidos pelo Presidente da Comissão, e caso persista, serão convidados a se retirarem da sala, estando 
cientes das penalidades previstas no Art. 93 da Lei Federal 8.666/93. 
 5.1.9 – As empresas participantes, representadas ou não no momento da abertura dos envelopes, 
terão acesso ao processo para análise no decurso dos prazos de recurso e/ou de impugnações, quando os 
autos estarão franqueados aos interessados. 
 

 5.2 – Da Abertura das Propostas 
  

5.2.1 - A Comissão de Licitação procederá a partir da abertura do envelope n º 01 - habilitação, a 
abertura do envelope n.º 02 - Proposta Financeira, desde que ocorra um dos seguintes casos:  

a) transcorrido o prazo de recurso, após a intimação do ato de julgamento, efetuado na forma 
prevista neste edital, sem interposição de recurso; 

b) após o julgamento dos recursos interpostos; 
 

6.0 - DOS RECURSOS: 
       
 6.1 – É assegurado a todos os participantes do procedimento licitatório, desde que obedecidos os 
parâmetros ditados pelo Art. 109 e Art. 43 da Lei Federal 8.666/93, o direito de recurso contra os seguintes 
atos: 

a) habilitação ou inabilitação;  
b) julgamento das propostas;  
c) anulação ou revogação da licitação;  
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
 6.2 - A intimação dos participantes, dos atos previstos neste Edital, conforme o caso, será efetuada 
mediante publicação na imprensa oficial do município (Diário Oficial dos Municípios - FAMURS), cfe. § 1º art. 
109 da Lei nº 8.666/93, salvo se presentes todos os representantes credenciados das empresas no ato em 
que foi adotada a decisão, quando serão intimados na lavratura da ata; 
 6.3 - É permitida as partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-
símile ou outro similar, para prática de atos processuais que dependam de petição escrita, na forma da Lei 
Federal n.º 9.800, de 26 de Maio de 1999. 
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7.0 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E PENALIDADES: 
 
 7.1 - Esgotado todos os prazos recursais, e após homologação a Administração convocará o 
vencedor para, no prazo de cinco (05) dias, assinar o respectivo contrato.  
 7.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar ou aceitar os termos do contrato, dentro do 
prazo estabelecido, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às 
penalidades legalmente estabelecidas neste edital, cfe. Art. 81, da Lei Federal nº 8666/93. 
 7.3 - O prazo de que trata o artigo anterior, poderá ser prorrogada uma vez, pelo mesmo período, 
desde que a pedido do licitante vencedor, mediante motivação. 
 

8.0 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 8.1 - Os pagamentos serão efetuados em trinta (30) dias após andamentos das etapas conclusas, 
conferencia de relatórios realizadas pelos engenheiros da Prefeitura Municipal de Imbé/RS, mediante a 
apresentação de nota fiscal e/ou fatura correspondente, dado o recebimento pela comissão responsável, na 
forma do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8666/93; 
 8.1.1 – Em nenhuma hipótese serão antecipados pagamentos; 
 8.1.2 – Ocorrendo atraso na entrega do objeto por culpa exclusiva da contratada será retido, ao final, 
a título de penalidade por infração contratual, o percentual de 10% (dez por cento) do valor total atualizado 
do contrato; 
 8.2 - A adjudicatária se obriga, no momento do pagamento, a apresentar as negativas de INSS e 
FGTS relativo a Empresa.  
 8.3 - Ocorrendo, por qualquer hipótese, atraso no pagamento superior a trinta (30) dias o valor na 
nota fiscal e/ou fatura será reajustado pelo índice IGP-M, ou se este for extinto, será substituído pelo INPC. 
 

9.0 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DA GARANTIA 
 

9.1 – Do Prazo de Vigência 
 
9.1.1 – A contratação terá vigência de cento e vinte (120) dias, conforme necessidades da 

Secretaria e para fins de aditivo, respeitados os limites previstos na legislação, a contar da assinatura do 
Contrato; 

 
9.2 – Da Execução 
 
9.2.1 – A execução do objeto deste deverá ser em cento e vinte (120) dias e deverá seguir 

rigorosamente o disposto no Memorial Descritivo, bem como as determinações da equipe técnica 
responsável pela fiscalização da execução da obra. 

9.2.2 – As vistorias das medições para pagamentos serão realizadas mensalmente, na última 
semana do mês; 

 
9.3 – Da Fiscalização 
 
9.3.1 – A fiscalização será exercida por Comissão especialmente designada, como encarregada de 

acompanhar, fiscalizar, receber os serviços do objeto do presente Edital, e ainda a empresa contratada 
deverá manter contato oficial através de e-mail próprio. 

 
9.4 – Da Garantia 
 
9.4.1 - Será exigido da empresa vencedora, pela Comissão Fiscalizadora deste, o valor de cinco por 

cento (5%) do valor do contrato, como garantia, que poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
seguro-garantia, fiança-bancária ou caução em dinheiro, a qual deve ser paga, ou apresentada, em até 05 
(cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato, sob pena de ser-lhe aplicada a multa de que trata o 
item 12.0, b, deste Edital. 

 a) A garantia contratual deverá ser entregue via protocolo geral, encaminhado ao 
Departamento de Contabilidade, para sua convalidação e guarda no setor de tesouraria; 

 b). Para liberação do início da obra, o Departamento de Engenharia deverá exigir da 
Empresa a comprovação da garantia; através de relatório contábil emitido no sistema informatizado e 
assinado pelo Departamento de Contabilidade; 

 



            

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
Secretaria Municipal de Administração 

 

8 

 9.4.2 – Após a conclusão do contrato, a garantia prestada pelo contratado será liberada ou 
restituída, conforme Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

a) A liberação ou restituição deverá ser solicitada via protocolo geral pelo Departamento de 
Engenharia, bem como, caso não de cumprimento do contrato a solicitação de execução da garantia. 
 

10.0 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 10.1 - Os recursos necessários para a execução da presente contratação correrão pela Dotação 
Orçamentária constante no Pedido de Compra nº 1658/2019. 

 
11.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
 11.1 - A Comissão de Licitação no interesse da Municipalidade poderá desclassificar qualquer das 
propostas apresentadas e, inclusive, sugerir a anulação ou revogação da licitação, no todo ou em parte, 
fundamentando sempre, sem que assistam aos licitantes quaisquer direitos, indenizações ou restituições, 
inclusive referente a taxas de retirada de Edital; 
 11.2 -  A intimação e/ou convocação dos participantes de todos os atos praticados durante as fases 
do procedimento que necessitem de intimação dos participantes, quando a Lei não dispuser outra, será 
efetuada através de publicação na imprensa oficial do município, salvo se presentes todos os representantes 
credenciados das empresas no ato em que foi adotada a decisão, quando serão intimados na lavratura da 
ata; 
 11.3 - Durante o período contratual, é obrigação da contratada manter em dia toda documentação 
relativa à sua habilitação, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
             11.4 - O Município de Imbé se reserva no direito de conforme suas necessidades, adquirir ou não, 
a totalidade do objeto descrito neste Edital; 
 11.5 - Durante o período contratual os preços ofertados pelas empresas serão irreajustáveis, salvo 
para manter o equilíbrio econômico-financeiro previsto no Art. 65, II, “d”, da Lei 8666/93, desde que 
apresentados documentos comprobatórios; 

11.6 - Informações complementares poderão ser obtidas no Depto. de Licitações deste Município, 
no endereço mencionado anteriormente, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 18:00 horas, 
ou pelo telefone (51) 3627-8544/8546, e-mail licitacao@imbe.rs.gov.br.  
 

 
12.0 – DAS PENALIDADES 

 12.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei 8.666 de 21 de junho 
de 1993, o licitante adjudicado que descumprir as condições deste Edital, poderá a Administração, garantida 
à prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
                          a) Advertência; 
  b) Multa administrativa, se a contratada infringir quaisquer das obrigações assumidas ou der 
causa a rescisão do contrato sem justo motivo, obrigando-se ao pagamento da referida multa no equivalente 
a até trinta por cento (30%) do valor total do instrumento pactuado, corrigido desde a época da ocorrência do 
fato, a qual será revertida a contratante, independente das demais sanções aplicáveis. A multa prevista não 
tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada de ser responsabilizada pela 
contratante por percas e danos decorrentes de infrações cometidas, dento os prejuízos causados pela 
contratada a terceiros, são de sua inteira responsabilidade; 

  c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Municipalidade pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza da falta 
cometida; 
  d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante o próprio Contratante;  

13.0 – DO FORO 
 

  13.1 - Fica eleito o foro de Tramandaí/RS, para dirimir quaisquer hipóteses de 
procedimentos judiciais, com a renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 
 

Imbé, 05 de setembro 2019. 
 
 

Pierre Emerim da Rosa 
Prefeito Municipal 
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_________________________ 
_________ 

 
ANEXO I – MODELO TERMO DE VISTORIA 
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Anexo II – Termo de Referência 
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 Anexo III - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Contrato vinculado a Concorrência n.o ___/2018 

  Contrato que entre si celebram, de uma da parte o MUNICÍPIO DE IMBÉ-RS, como CONTRATANTE 
e, de outra, a empresa _____________________., como CONTRATADA, firmado pelo regime jurídico instituído pelo 
ESTATUTO das LICITAÇÕES e dos CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 
e suas alterações - Lei n.º 8.883 de 08.06.94). 
  Aos  _____ (__) dias do mês de__________ de _______ (_____), na cidade de IMBÉ-RS, nas 
dependências da PREFEITURA MUNICIPAL da referida cidade, sita à Av. Paraguassú n.º 1043, o CONTRATANTE 
inscrito no CNPJ sob n.º 90.256.652/0001-84, com sede no mesmo local, neste ato representado por seu Prefeito, 
Senhor PIERRE EMERIM DA ROSA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF-MF sob n.º 920.318.460-00, carteira 
de identidade n.º 8061914704, expedida pela SSP/RS, e a CONTRATADA, inscrito no CNPJ n.º 000000000/0001-00, 
com sede na cidade de _________, sito à Rua ______________, representada neste ato pelo seu proprietário, sr. 
______________ têm justo e acordado, celebrando o Contrato, por força do presente instrumento, de conformidade 
com as disposições instituídas pelo ESTATUTO mencionado e demais normas que regem a espécie e este integram, 
às quais as partes sujeitam-se o obrigam-se a cumpri-las, com as cláusulas e condições a seguir declinadas: 

D O    O B J E T O 
 
  CLÁUSULA PRIMEIRA -  O objeto da presente contratação de empresa para _________ 
    

DO PRAZO DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DA GARANTIA 
 

 CLÁUSULA SEGUNDA - A contratação terá vigência de cento e vinte (120) dias, conforme 
necessidades da Secretaria e para fins de aditivo, respeitados os limites previstos na legislação, a contar da assinatura 
deste; 

  CLÁUSULA TERCEIRA -  O prazo para execução do objeto deste, deverá ser conforme o disposto 
nos respectivos Memoriais Descritivos, podendo ser prorrogado em casos superveniente devidamente justificado.   

 § ÚNICO - O Município de Imbé poderá aditar a presente contratação nas mesmas condições da 
proposta apresentada pela empresa vencedora, em até vinte e cinco porcento (25%) do valor atualizado do contrato, 
conforme art. 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. 

 CLÁUSULA QUARTA - O Município CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização nos serviços 
executados pela CONTRATADA, o que, em hipótese alguma a eximirá da responsabilidade exclusiva pelos danos que 
causar a terceiros, seja por ato de dirigente, preposto ou empregado seu. 

§ 1º: A fiscalização do presente Contrato ficará sob a responsabilidade do servidor -------------------------
---------------------, devendo a empresa manter contato oficial mediante e-mail. 

§ 2º: O fiscal nominado no parágrafo anterior deverá historiar detalhadamente todas as ocorrências 
constatadas na obra, inclusive eventuais atrasos na entrega do material por parte do Município Contratante, que possa 
dar causa a atraso no cumprimento dos prazos ora contratados. Igualmente, deverão ser registrados todos os dias em 
que ocorreram chuvas ou outras intempéries, que impossibilitaram a prestação de serviços. 

§ 3º: A falta de anotação no relatório/diário da obra pelo fiscal indicado no Parágrafo 1º, dos eventos 
de que trata o parágrafo anterior, obstaculizará eventual pedido de aditamento de prazo para a prestação de serviços 
objeto deste pacto. 

§ 4º. A presença do técnico responsável pela obra é obrigatória nas vistorias do município, assim 
como todas as vezes que for solicitado pelo departamento de engenharia, e ainda os problemas que porventura 
ocorrerem deverá ser resolvido pelo mesmo; 

CLAUSULA QUINTA – Será exigido da Contratada, pela Comissão Fiscalizadora, o valor de cinco 
por cento (5%) do valor do contrato, como garantia, que poderá ser prestada nas seguintes modalidades: seguro-
garantia, fiança-bancária ou caução em dinheiro, a qual deve ser paga, ou apresentada, em até 05 (cinco) dias úteis a 
contar da assinatura deste, sob pena de aplicação das penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira. 

§ 1º – A garantia contratual deverá ser entregue via protocolo geral, encaminhado ao 
Departamento de Contabilidade, para sua convalidação e guarda no setor de tesouraria; 

§ 2º - Para liberação do início da obra, o Departamento de Engenharia deverá exigir da 
Contratada a comprovação da garantia; através de relatório contábil emitido no sistema informatizado e assinado pelo 
Departamento de Contabilidade; 

  § 3º - Após a conclusão do contrato, o valor referente à garantia será devolvido, conforme 
Art. 56, da Lei 8.666/93. 

   § 4º - A liberação ou restituição deverá ser solicitada via protocolo geral pelo Departamento 
de Engenharia, bem como, caso não de cumprimento do contrato a solicitação de execução da garantia. 

  
D O   P R E Ç O 

 
 CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE pagará pelo objeto deste, o valor de R$ ............ 

D A S    O B R I G A Ç Õ E S 
 

  CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações do CONTRATANTE 
 

   I - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto 
deste; 
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   II - Efetuará os pagamentos à CONTRATADA, à vista da Nota Fiscal de consumo, 
devidamente atestada pelo responsável do Órgão competente;  
   
         CLÁUSULA OITAVA - São obrigações da CONTRATADA: 
   I - Todas despesas referente ao objeto do presente CONTRATO, seguro de acidente, 
Impostos Federais, Estaduais e Municipais, contribuições previdenciárias, trabalhistas, em fim todos os custos diretos e 
indiretos necessários ao fiel cumprimento do presente contrato; 

   II – Executar os serviços do objeto ora contratado com esmero e dentro da melhor técnica, 
responsabilizando-se por quaisquer erros, falhas ou imperfeições que porventura ocorram; 

   III - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do objeto deste; 
   IV – A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica 
operacional apresentadas no processo licitatório. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

  CLÁUSULA NONA - Os recursos necessários para à execução da presente contratação, correrá pela 
seguinte Dotação Orçamentária: (cfe. Edital) 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA - Os pagamentos serão efetuados em trinta (30) dias após medição das etapas 
conclusas, pelos engenheiros da Prefeitura Municipal de Imbé/RS, mediante a apresentação de nota fiscal e/ou fatura 
correspondente, na forma do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8666/93, dado o recebimento pela 
comissão fiscalizadora; 
   §1º - Em nenhuma hipótese serão antecipados pagamento; 
   §2º – Ocorrendo atraso na entrega do objeto por culpa exclusiva da contratada será retido, 
ao final, a título de penalidade por infração contratual, conforme o caso, um percentual entre 01 à 10% (um à dez por 
cento) do valor total atualizado do contrato; 
   §3º -  A empresa contratada se obriga, no momento do pagamento, a apresentar as 
negativas de INSS e FGTS relativo a Empresa, matrícula CEI da obra, bem como demais comprovações legais 
referente a quitação de obrigações previdenciárias; 
   §4º - Ocorrendo, por qualquer hipótese, atraso no pagamento superior a trinta (30) dias, 
contados da data limite prevista, o valor na nota fiscal e/ou fatura será reajustado pelo índice IGP-M, ou se este for 
extinto, será substituído pelo INPC. 

DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas 
neste Contrato, erros de execução, dos serviços o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
concessionário as seguintes penalidades: 
   I – Advertência; 

   II - Multa de até 30% sobre o valor total do Contrato; 
   III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Municipalidade pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza da falta cometida;
  
   IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o próprio 
Contratante; 
    R E S C I S Ã O   C O N T R A T U A L 
  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Constitui-se para rescisão contratual os artigos 77, artigo 78, 
incisos I à XVII, § único, artigo 79, incisos I à IV, §§ 1º e 2º, incisos I à III, § 5º, artigo 80, inciso I à IV, §§ 1º, 2º, 3º e 4º 
da Lei Federal n° 8666/93; 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Na ocorrência de rescisão contratual motivada pela inexecução 
total ou parcial, provocada pela Contratada, este reconhece os direitos da Administração, cfe. art. 80, I, II, III e IV, da 
Lei 8.666/93. 

D O    F O R O  
 
  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Na hipótese de procedimentos judiciais, fica eleito o foro de 
Tramandaí/RS, com a renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 
      

Imbé, .. de ........... de 2.0..... 


