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  O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO/RS, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que às 09:00horas, do dia 01 do mês de novembro do ano de 2017, situada 
Av. Osvaldo de Souza, nº 124, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 
n°319/2017, de 12 de abril de 2017, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas 
para contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços de construção de 
salas de aula e melhorias no ginásio poliesportivo da Escola Municipal Padre Antônio Michels. Segue 
como parte integrante do presente Edital o projeto básico da obra. 
  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 
Município de São Martinho/RS, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, 
conforme o item 2 deste edital, até o terceiro dia útil anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes 
de habilitação e de proposta. 
 
1. OBJETO 
  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para fornecimento de 
materiais e prestação de serviços de construção de salas de aula e melhorias no ginásio poliesportivo da 
Escola Municipal Padre Antônio Michels, na cidade de São Martinho RS, conforme descrito na carta 
proposta e orçamento partes integrantes do presente certame licitatórioe especificações técnicas do projeto 
básico, Anexos deste edital.  
 
 
 



2. CADASTRO 
 
2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 26 de outubro de 2017, os 
seguintes documentos: 
 
2.1.2 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 sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
  c) 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. 
 
2.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
 
  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
  c)prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administradospela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 
  d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
  e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
  f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: 
 
  a) 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. 
     b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da 
República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 
 
2.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) certidão de registro da empresa no órgão competente, pertinente ao objeto licitado, qual 
seja,CREA e/ou CAU; 

b) certidão de registro do responsável técnico da licitante no órgão competente, qual seja, 
CREA e/ou CAU. 
 

2.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA: 
 
 a) balanço patrimonialjá exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do número do 
Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os 
lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.  



 b) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, o participante deverá fazer 
deposito, junto àtesouraria do município, ou diretamente no Banco Banrisul, Agência nº 0411, Conta 
Corrente 04.012.346.0-1 PM São Martinho Valor Caução,de 1% do valor orçado para a obra, qual seja, o 
valor de R$ 1.487,29 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais com vinte e nove centavos), que deverá ser 
efetuado  até a data do cadastramento, anexado a este o comprovante.  
 

c) Como garantia da execução da obra, em até 05 (cinco) dias da homologação, como condição 
para assinatura do contrato, a empresa vencedora da licitação deverá efetuar caução de 5%, em qualquer 
das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93. 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda;               

 
II - seguro-garantia; 
 
III - fiança bancária.   

 
Os valores depositados à título de caução serão restituídos ao participantes no prazo de até 10 dias úteis 
da homologação da licitação, nos termos da lei.  
 

c) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do 
documento; 
2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada, por tabelião ou por funcionário do Município, ou publicação em órgão de imprensa oficial. 
Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, 
estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 
 
3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 
3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no 
dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, 
respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 
 
 
AO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/RS. 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2017. 
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/RS. 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2017. 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 



3.2 Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e 
julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, 
respectivamente, as determinações constantes nos itens4 e 5 do presente edital. 
 
4. HABILITAÇÃO 
4.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 
  a) Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município; 
  b) Atestado de visita técnica. 
   
4.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma 
das certidões previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4 vencida, o licitante deverá providenciar a sua atualização 
prévia ou poderá apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada. 
4.3 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando 
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 
4.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 
n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por 
contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 
neste edital. 
4.5 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou 
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como 
beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 
4.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.5, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.1.3 deste edital, 
terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
4.7 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
4.8 O prazo de que trata o item 4.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
4.9 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.5, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 
 
5. PROPOSTA 
5.1 O envelope nº 02 deverá conter: 
  a) proposta financeira,preenchida tal e qual a carta proposta anexa a este edital, com custo 
unitário com e sem BDI,rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); 



  b) planilha de quantitativos e custos unitários; 
5.2 O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
5.3  Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 
5.4. Serão desclassificadas as propostas cujo o valor global ultrapasse o valor constante na Planilha 
Orçamentária.  
 
5.5 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas em que a cotação de qualquer dos itens estiverem acima 
dos valores constantes na Planilha Orçamentária, mesmo que o valor global não ultrapasse o valor 
máximo. 
 
 
6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
6.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem 
como com preços unitário e global superestimado, ou inexequível, e em desconformidade com o modelo 
padrão de carta proposta apresentado/anexo a este edital. 
6.2 Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global exceda o valor máximo de R$ 148.729,43 
(cento e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais com quarenta e três centavos)valor estimado 
pelo Município, incluindo-se neste cômputo o BDI, conforme planilha de quantitativos e custos unitários, 
Anexo 2 deste edital. Ou quando qualquer dos itens ultrapassem o valor estimado no orçamento mesmo 
que o valor global esteja aquém do valor total da obra.   
6.3 Consideram-se manifestamente inexequíveis, em conformidade com o disposto no §1º do art. 48 da Lei 
n.º 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do menor dos 
seguintes valores: 
6.3.1  valor orçado pelo Município (Anexo); ou 
6.3.2 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela Administração. 
 
7. DO JULGAMENTO 
7.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando 
em consideração o menor preço global, devendo, pois, o licitante cotar todos os itens licitados, sob pena 
de desclassificação caso algum item não tenha sido cotado. 
7.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão acrescidos sobre 
o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos 
daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de 
material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na execução da obra. 
7.3Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 
equipamentos da licitante a serem utilizados na execução da obra, deverão fazer parte do contrato e 
comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 
 
8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
8.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital. 



8.2 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por 
cento) à proposta de menor valor. 
8.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 
 8.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 
menor valor, poderá apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o 
item 5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame. 
 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem nas hipóteses dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na 
forma prevista na alínea anterior. 
 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a 
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 
8.5 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
do item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
8.6  O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
(que satisfaça as exigências dos itens 4.4 e 4.5 deste edital) aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o 
caso. 
8.7  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º1 e 
§2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
9. RECURSOS 
9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
9.2 O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao 
julgamento da habilitação e da proposta, será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
objeto do recurso. 
9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do 
prazo previsto no item 9.2, no Setor de Administração, durante o horário de expediente, que se inicia às 
07:00h e se encerra às 13:00. 
9.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para 
que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 9.3. 
9.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou enviados 
via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 
9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de 
Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e 
das razões da sua decisão. 

                                                
 



9.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do 
relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, 
sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização 
de diligências. A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 
 
10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 15 (quinze) dias, convocará 
o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no item 13.5 deste edital. 
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 5% (cinco por cento).  

10.4 O prazo de vigência do contrato será de 120 dias, a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses.  

10.5 É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha débitos 
com o Município de São Martinho/RS. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
 
11.1 A vencedora será responsável pela matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua 
execução, bem como pelo devida anotação da responsabilidade técnica – ART de execução junto ao 
respectivo conselho profissional. 
11.2 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicasaplicáveis à 
obra, bem como as normas de segurança do trabalho. 
11.3 A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o projeto básico, Anexo I, inclusive 
em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta. 
 
12. PENALIDADES 
 
12.1 Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso no início da obra ou na execução de etapa, 
limitada a 45 (quarenta e cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
13.3 Multa de 5% (cinco por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execução ou dos 
materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, 
tal defeito; 
13.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 06 
(seis) meses; 
13.5 Multa de 25%(vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
01 (um) ano; 
13.6 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, será 
aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 01(ano) ano. 
13.7 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 



 
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1 O pagamento será efetuadode forma parcelada, conforme cronograma financeiro,ocorrendo no 
prazo de 15 dias úteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada 
pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal de Administração e o 
Engenheiro do município. 
14.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento 
das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
14.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 
com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
14.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
 
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:  
  MELHORIAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO 
08 – Secretaria Municipal de Educação; 08.03 – Transferências e Convênios; 1.035 – Conclusão do Ginásio 
Poliesportivo; 449051.00.00.00 – Obras e Instalações. 
 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO MICHELS  
08 – Secretaria Municipal deEducação; 08.01- MDE Manutenção do Ensino; 08.02 – FUNDEB; 08.03 – 
Transferências e Convênios; 1.037 – Ampliação da Escola Municipal PE Antônio Michels; 449051.00.00.00 – 
Obras e Instalações. 
16.1   A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as 
seguintes normas: 
     a) o pedido de impugnação ao editalpoderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser 
protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes. 
  b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data 
marcada para o recebimento dos envelopes.  
 c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no Setor de 
Administração, durante o horário de expediente, que se inicia às 07:00h e se encerra às 13h00min. 
    d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do 
prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus 
incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 
17.2  São serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
17.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse 
edital, e os membros da Comissão Julgadora. 
17.4 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, 
como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, alíneas “a” 

e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 



17.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários. 
17.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I - projeto básico; II - planilha de 
orçamento; III - minuta do contrato; IV – modelo de declaração (Decreto Federal n° 4.358/2002), V – Carta 
Proposta. 
17.7  Informações serão prestadas aos interessados no Setor de Administração, durante o horário de 
expediente, que se inicia às 07:00h e se encerra às 13:00, na Avenida Osvaldo de Souza, nº 124, bairro 
Centro, onde poderão ser obtidas cópias do edital e de seus anexos. 
           
São Martinho/RS, 16 de outubro de 2017. 
 

LEANDRO R. DA SILVA 
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal 

 
Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
Em 16 de outubro de 2017. 
 
 
________________________ 
Assessor(a) Jurídico(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO I-MINUTA DE CONTRATO 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PE. ANTÔNIO MICHLES 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL –CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E MELHORIAS NA QUADRA 
POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE ANTÔNIO MICHLES DE SÃO MARTINHO/RS. 
 
 
 O MUNICÍPIO de São Martinho, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 87.613.097/0001-96, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, 
Avenida Osvaldo de Souza, 124, na cidade de São Martinho – RS, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Senhor MARINO KREWER, brasileiro, casado, agente político municipal, portador do CPF 
nº451.698.020-72 e  cédula de identidade nº6041599363, expedida  pela SSP/PC RS, residente  e domiciliado 
à Rua Luís José Konzen, número 35, Bairro Novo, na cidade de São Martinho/RS, denominado 
CONTRATANTE e a ..............., ora em diante denominado CONTRATADO,  por meio de seu 
representante legal, ajustam entre si o presente contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes 
cláusulas e condições que reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, 
tudo de acordo com a Legislação vigente. 
 
 
PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO – Prestação de serviço e fornecimento de materiais de construção e 
mão de obra visando a construção de salas de aula e melhorias na quadra poliesportiva da Escola 
municipal Padre Antônio Michels.  
 
 SEGUNDA: DA VIGENCIA - O presente contrato vigorará pelo período de 120 (cento e vinte)dias, a 
contar da assinatura, podendo, em caso de necessidade ser prorrogado. 
 
TERCEIRA : DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:  Pela Prestação dos serviços acima especificado 
serão pagos de acordo com o cronograma físico financeiro, e as medições efetuadas, totalizando o 
montante de  ..................................., o quais serão pagos após em até 15 dias uteisapós a entrega da nota 
fiscal correspondente pelo CONTRATADO. 
 
 
Paragrafo Primeiro- Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 
recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na obra. 
 
Paragrafo Segundo - Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a 
matéria. 
 
Paragrafo Terceiro – Não será permitido à CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas 
contra o MUNICÍPIO, sob pena de multa e rescisão contratual. 
 
Paragrafo Quarto – O documento fiscal apresentado pela CONTRATADA deverá ser o mesmo do 
estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 



Paragrafo Quinto– Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, bem como o 
documento de cobrança final, serão pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer título, nas 
condições estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO.    
 
Paragrafo Sexto- O pagamento se dará através das seguintes dotações orçamentárias: MELHORIAS NO 
GINÁSIO POLIESPORTIVO 08 – Secretaria Municipal de Educação; 08.03 – Transferências e Convênios; 
1.035 – Conclusão do Ginásio Poliesportivo; 449051.00.00.00 – Obras e Instalações.AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO MICHELS 08 – Secretaria Municipal deEducação; 08.01- 
MDE Manutenção do Ensino; 08.02 – FUNDEB; 08.03 – Transferências e Convênios; 1.037 – Ampliação da 
Escola Municipal PE Antônio Michels; 449051.00.00.00 – Obras e Instalações. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
 - Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666-93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) que sejam devidos em 
decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, sem direito a reembolso. O MUNICÍPIO, quando fonte retentora, descontará dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos 
respectivos prazos legais. 
 – Na apresentação da proposta será levado em conta a inclusão dos tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) incidentes sobre a execução dos serviços e fornecimento 
dos materiais, não cabendo qualquer reivindicação resultante de erro nessa avaliação, para o efeito de 
solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
  – Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus 
preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou para fiscais e emolumentos de 
qualquer natureza não incidentes sobre a realização da Obra ou a execução dos serviços contratados, tais 
valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e reembolso ao 
MUNICÍPIO dos valores porventura pagos à CONTRATADA, atualizados monetariamente. 
 – Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrer qualquer dos seguintes eventos: criação de novos 
tributos; extinção de tributos existentes; alteração de alíquotas; instituição de estímulos fiscais de qualquer 
natureza e isenção ou redução de tributos federais, estaduais e municipais que comprovadamente, 
venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, serão revistos os preços, a fim de adequá-
los às modificações havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças 
decorrentes dessas alterações. Tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as vantagens 
decorrentes caberão sempre ao MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
  – Os objetos deste instrumento serão recebidos definitivamente após vistoria por parte do Município, 
para conferência da regularidade do serviço com as especificações do presente edital. 
 – O MUNICÍPIO emitirá Ordem de Serviço, através da Secretaria Municipal de Educação, que será 
enviada à empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar conveniente, indicando o 
local onde será executado o serviço, que será dentro da sede municipal. Após o recebimento da Ordem de 
Serviço pela Administração Municipal, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para 
iniciar a obra. 



 – A inexecução total ou parcial do serviço, se uma das partes deixar de cumprir qualquer de suas 
obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências previstas neste instrumento, além das 
disposições estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 – Os prazos deverão ser observados rigorosamente, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa. 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 – A aceitação provisória do serviço dar-se-á a cada apresentação de Laudo Técnico fornecido pelo Setor de 
Engenharia do Município.  
 – A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á após sua execução total e apresentação de Laudo Técnico 
conclusivo fornecido pelo Setor de Engenharia da Municipalidade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 – Obriga-se a CONTRATADA: 
 – Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto nível da técnica atual.  
 – Realizar e Apresentar Registro de Diário de Obras. 
– Cumprir o prazo previsto no contrato. 
 – Preservar e manter o MUNICÍPIO a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de subempreiteiros. 
– Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes aos serviços realizados, 
nem os que lhe forem transmitidos pelo MUNICÍPIO, a menos que expressamente autorizada pelo 
Prefeito Municipal. 
– Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 
– Responder pelos danos decorrentes da execução do presente Contrato, perante o MUNICÍPIO e 
terceiros, em decorrência da responsabilidade contratual ou extracontratual. 
– Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, cíveis, fiscais e 
tributárias em relação a seus empregados e terceiros. 
– Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será também responsável: 
– Pela perfeita execução dos serviços contratados. 
– Pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do Contrato, de leis, regulamentos ou posturas 
em vigor. 
– Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, ao MUNICÍPIO ou a 
terceiros. 
– Pelas indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na execução dos serviços 
contratados. 
– A relação dos encargos constantes desta Cláusula é meramente exemplificativa, não excluindo todos os 
demais decorrentes do Contrato e das Condições Específicas Contratuais, ou de leis e regulamentos em 
vigor. 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
– Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 
– Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 
– Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades 
encontrados na execução dos serviços. 
– Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual penalidade, oportunizando lhe, 
sempre, o contraditório e a ampla defesa. 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
- multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual será 
considerado inexecução contratual; 



- multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 
ano); 
- multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 
anos); 
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESCISÃO 
– O MUNICÍPIO poderá rescindir o Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de 
indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 
 – Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 
– Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 
– Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, sem a prévia anuência expressa do MUNICÍPIO. 
– Cessão total ou parcial dos créditos decorrentes do Contrato a terceiros, sem prévia e expressa 
autorização do MUNICÍPIO. 
– Decretação da falência, ou instauração da insolvência civil da CONTRATADA. 
– Dissolução da sociedade da CONTRATADA. 
– Suspensão dos serviços por determinação de autoridade competente, por prazo contínuo maior que 120 
(cento e vinte) dias, por razões que independam da vontade do MUNICÍPIO e/ou da CONTRATADA.  
– Razões de interesse público e de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera a que está subordinada o MUNICÍPIO. 
– Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de execução do 
Contrato. 
– Ocorrendo a rescisão com base no item 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
esta terá direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a data de rescisão. 
– Rescindido o Contrato, o MUNICÍPIO imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços executados 
entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que 
responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à 
rescisão. 
– Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICÍPIO pelo que esta tiver de 
despender além do preço estimado do Contrato, e a ressarcir perdas e danos que a mesma venha a sofrer 
em consequência da rescisão em tela. 
– Caso o MUNICÍPIO decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem prejuízo das 
penalidades previstas, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e sustar o pagamento de 
documentos de cobrança até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 
– A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 
– Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, ou de quaisquer outras contratações que a 
CONTRATADA mantenha com o MUNICÍPIO para compensação, até o limite dos prejuízos a ela 
causados. 
– Na hipótese do valor dos créditos não serem suficientes para cobrir as perdas e danos causados pela 
CONTRATADA ao MUNICÍPIO, fica a CONTRATADA obrigada ao complemento do valor a ser 
indenizado. 
– Este contrato poderá ser rescindido, ainda: 
– amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
 – judicialmente, nos termos da legislação. 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO 
O presente Contrato está vinculado ao Edital/Tomada de Preços nº 007/2017. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
É parte integrante deste Contrato a Proposta da CONTRATADA.  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO CONTRATUAL: As partes contratantes elegem o Foro da 
Comarca de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, como foro do contrato ora firmado, em 
detrimento de todos os demais por mais privilegiados que sejam. 
 
E, por assim restar convencionado, as partes contratantes, assinam o presente, em três vias de igual teor e 
forma, bem como duas testemunhas.  
 
São Martinho/RS, ___ de ________de 2017. 
 
 
...........................................                                                               MARINO KREWER 
.......................................     Prefeito Municipal 
 
 
 
Testemunhas: 
 
________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE MENORES 

 
 
  ________________________, inscrito no CPF_______________--_____, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a)_______________, portador(a) do CPF _______________, DECLARA, sob as 
penas da lei, para fins da Tomada de preços nº005/2017, que não que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme o disposto 
no  inciso V, do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, em condição de aprendiz. 
 
São Martinho-RS, ____de __________de 2017. 
 
 
 
_________________________________ 


