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CONCORRÊNCIA: Nº 002/2022 TIPO: MENOR PREÇO   

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como na 

forma da Lei Complementar 123/006 e suas alterações, torna publico, para o conhecimento dos 

interessados, que às 09 horas, do dia 11 de julho de 2022, na sala de reuniões do Setor de 

Licitações da Prefeitura de Amaral Ferrador, sito na Praça IV de Maio, 16, Centro, Amaral 

Ferrador, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber os 

envelopes de documentação e propostas relativos à CONCORRÊNCIA Nº 002/2022. 

 

I - OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para 

OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES – ESCOLA JUREMA 

DE CARVALHO DE OLIVEIRA, observando-se as condições estabelecidas no presente 

edital e seus anexos. 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

2.1 Poderão participar da presente licitação, todas as empresas do ramo pertinente e 

compatível com o objeto ora licitado, que atendam as exigências do edital e que não estejam 

legalmente impedidas de participar ou contratar com a Administração Pública. 

 

2.2 Uma vez iniciada a sessão com a abertura dos envelopes contendo a documentação, não 

serão admitidos à licitação, participantes retardatários nem serão recebidos envelopes seja por 

qualquer meio. 

 

2.3 A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste 

edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

 

2.4 Não serão admitidas a participação de empresas que se encontrem em regime de 

recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação 

ou que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com o Município de Amaral Ferrador, 

ou que por este tenham sido declaradas inidôneas. 

 

III – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
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3.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital se constatar 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação, no endereço 

discriminado no preâmbulo deste edital, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

3.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante a Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, indicando as falhas ou irregularidades que viciaram o edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

3.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

3.4 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas via fax, e-mail ou estando vencidos 

os respectivos prazos legais. 

 

IV – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 

4.1 Os documentos de habilitação e proposta serão recebidos pela Comissão Permanente de 

Licitações no dia, local e horário mencionados no preâmbulo, sem entrelinhas, emendas ou 

rasuras, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados (fechados) e identificados, respectivamente, 

como nº 01 e 02, conforme abaixo: 

 

 

AO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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AO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 

 

4.2 O envelope nº 01(HABILITAÇÃO) deverá conter os seguintes documentos: 

 

4.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Cédula de identidade dos diretores; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) 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; 

d) Inscrição do ato constitutivo, em se tratando de sociedade simples, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

4.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ, emitido pela Receita Federal; 

b) Certificado de regularidade de situação (CRF) relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal (CEF);  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 

Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 

incluindo a seguridade social (INSS), Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

g) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 
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h) Prova de regularidade relativa aos Débitos e Tributos Federais, Dívida Ativa da União 

e à Seguridade Social; 

 

4.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 

 

a) Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do nº 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. 

 

a1) Com o intuito de garantir a ampla concorrência, o fiel cumprimento do instrumento 

contratual pela correta execução dos serviços, e ainda contemplar eventuais contingências, a 

comprovação da boa situação econômico-financeira das empresas participantes do certame será 

avaliada de acordo com os parâmetros previstos a seguir. Apresentar com destaque em folha 

separa o que segue:  

 

1. Índice de Liquidez Corrente: LC = AC / PC = OU > 1,00  

2. Índice de Liquidez Geral: LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP) = OU > 1,00  

3. Índice de Grau de Endividamento a Longo Prazo. GE = (PC + PELP) / AT = OU < 0,30  

4. Índice de Solvência Geral SG = AT / (PC + PELP) = OU >1,00 

 

Onde: 

Ativo Circulante - AC 

Passivo Circulante – PC 

Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP 

Passivo Exigível a Longo Prazo – PELP 

Ativo Total - AT 

 

a2) É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

a3) Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a 

autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao 

registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à 

Receita Federal do Brasil. 

 

b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a 

apresentação do documento. 
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4.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA) ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome da empresa licitante; 

b) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA) ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) da empresa licitante; 

c) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente (CTPS ou Contrato de 

Prestação de Serviços), na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

d) Atestado ou certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado na entidade profissional competente, e por meio de certidões de acervo 

técnico (CAT), comprovando que a empresa licitante possui aptidão para desenvolvimento de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação; 

e) Atestados ou certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado na entidade profissional competente, e por meio de certidões de acervo 

técnico (CAT), comprovando que o responsável técnico da empresa licitante possui aptidão 

para desenvolvimento de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação; 

 

4.2.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

a) Declaração que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/02; 

 

4.3 DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: 

 

4.3.1 A(s) licitante(s) que pretender(em) utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006, deverá(ão) apresentar, no envelope habilitação, declaração 

firmada por contador de que a empresa está enquadrada como microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP), se for o caso; 

 

4.3.2 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 
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42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, desde que também apresente, no envelope de habilitação, declaração de 

que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos 

neste edital. 

 

4.3.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender aos 

itens acima, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos 

neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada 

como vencedora do certame. 

 

4.3.4 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, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

 

4.3.5 O prazo de que trata o item 4.3.3 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. 

 

4.3.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.3.3, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

 

4.3.7 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião 

ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial, ficando os 

documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) sujeitos à verificação de sua 

autenticidade pela Administração.  

 

4.3.8 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 O envelope nº 02 (PROPOSTA) deverá conter: 

 

a)  Proposta comercial datilografada ou digitadas, devidamente firmada pelo representante 

legal da licitante, não podendo conter emendas, rasuras ou entrelinhas, expressos em moeda 

corrente nacional, com o valor unitário por item, contendo valor do material e mão-de-obra 
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devidamente separados e o VALOR TOTAL GLOBAL, onde deverão estar incluídos todos os 

custos diretos e indiretos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições sociais, impostos, taxas, 

todos e quaisquer outros ônus que incidam na execução do objeto desta licitação. O prazo de 

validade da proposta, que deverá constar da mesma, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar de sua apresentação; 

 

4.4.1 Somente serão aceitas propostas cujo preço ofertado não seja superior ao valor orçado 

pelo Município, que é de R$ 400.206,32 (QUATROCENTOS MIL COM DUZENTOS E SEIS REAIS 

E TRINTA E DOIS CENTAVOS ).   

 

4.4.2 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. 

 

V – DO PROCESSAMENTO 

 

5.1 Esta licitação será processada e julgada por uma Comissão de Licitações, designada pelo 

Prefeito Municipal, que poderá ser assessorada por técnicos e/ou especialistas; 

 

5.2 No local, data e horários previstos no preâmbulo do presente edital, a Comissão de 

Licitação, de posse dos envelopes de HABILITAÇÃO, passará imediatamente a apreciação do 

conteúdo desses nos termos da Lei 8.666/93 e alterações, sendo as folhas nele contidas 

rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ao 

ato; 

 

5.3 Finda a fase de habilitação, sem que haja intenção de recurso por parte dos licitantes, a 

Comissão de Licitações, de posse dos envelopes de PROPOSTA, passará a apreciação do 

conteúdo desses, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações, sendo as folhas nele contidas 

rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ao 

ato. 

 

5.4 Em havendo intenção de recurso, esse será processado na forma do art. 109 da Lei 

8.666/93, bem como do capítulo VIII do presente edital. 

 

VI – DO JULGAMENTO 
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6.1 O tipo da presente licitação é MENOR PREÇO, devendo seu objeto ser adjudicado à 

licitante que apresentar a proposta de acordo com o edital e atender às condições habilitatórias, 

ofertando, portanto, o MENOR PREÇO. 

 

6.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 

e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

 

6.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

6.4 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão 

acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, 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 do serviço. 

 

6.5 Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos da licitante a serem utilizados na execução do serviço, deverão fazer parte do 

contrato e comprovados, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

 

VII – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

7.1 Como critério de desempate, serão asseguradas preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3, 

deste edital. 

 

7.1.1 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. 

 

7.1.2 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. 

 

7.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 01(um) dia, nova proposta, por escrito, 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 na hipótese do item 4.3 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item; 

 

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 anteriores. 

 

7.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 4.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor; 

 

7.4 O disposto nos itens 7.1 a 7.3, deste edital, não se aplica 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 do item 4.3, deste edital); 

 

7.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

VIII – DOS RECURSOS 

 

8.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93; 

 

8.2 O prazo para interposição de recursos relativos ao julgamento da habilitação e da proposta 

pela Comissão de Licitação, será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto 

do recurso; 
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8.2.1 Os recursos, que serão dirigidos à autoridade, por intermédio da Comissão de Licitação, 

deverão ser protocolados na Secretaria da Administração, dentro do prazo previsto no item 8.2, 

durante o horário de expediente; 

 

8.3 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 8.2.1; 

 

8.4 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados por 

e-mail ou por qualquer outro meio além dos previstos neste edital; 

 

8.5 As razões e as contrarrazões poderão ser interpostas, desde que nos prazos previstos nos 

itens 8.2 e 8.3 sejam juntados também os originais. 

 

8.6 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. 

 

8.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao 

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

 

8.8 Os prazos previstos nos itens 8.6 e 8.7 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 deverá ser devidamente justificada nos 

autos da licitação. 

 

IX – DOS PRAZOS 

 

9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.2 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; 
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9.3 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, inclusive quanto aos preços 

atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 

aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e 

mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo de 02 (dois) anos; 

 

9.4 O prazo de conclusão da obra deverá obedecer ao Cronograma Físico Financeiro 

anexo a este edital. 

 

9.5 O prazo de vigência do contrato será de 6 (cinco) meses, contados da assinatura do 

instrumento de contrato, podendo ser prorrogado aos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93, por 

conveniência e oportunidade da Administração.  

 

X – DAS PENALIDADES 

 

10.1 Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o 

qual será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

10.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato após o décimo 

primeiro dia da inexecução do item 10.1, até o décimo quinto dia; 

 

10.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato que será 

considerado após o décimo sexto dia de inexecução,  

 

10.4 As multas serão calculadas sobre o valor não adimplido do contrato; 

 

10.5 As penalidades de suspensão e impedimento, se aplicáveis, serão objeto de processo 

administrativo especial. 

 

XI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1 O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias, depois de concluídos os tramites contábeis 

(liquidação do empenho), de acordo com as regras previstas na MINUTA DE CONTRATO. 
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11.2 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; 

 

11.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

 

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

06.03 – MANUTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC 

449051000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE DE RECURSOS: 1146 

 

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

06.02 – FUNDEB 

449051000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE DE RECURSOS: 2003 

 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente edital; 

 

13.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital; 

 

13.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos; 

 

13.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão Julgadora; 

 

13.5 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, a e b, da Lei n° 8.666/93); 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 
 

 

Praça IV de Maio, 16 - CEP 96635-000 – Amaral Ferrador / RS.  
Fone: (051) 3670-1800 / 3670-1814 - e-mail: licitacon@amaralferrador.rs.gov.br 

 

 

 

13 

13.6 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários; 

 

13.7 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constará as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada 

nos artigos 77 a 79, bem como da prorrogação, nos termos do art. 57, II, todos da Lei n.º 8.666/93; 

 

13.8 Havendo qualquer divergência entre as regras do edital e a minuta de contrato, 

prevalecerá o primeiro, exceto no tocante às questões específicas de contrato, de pagamento ou 

liquidação de valores. 

 

13.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital, os anexos: 

 

a) ANEXO I – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

b) ANEXO II – DECLARAÇÃO DE MENORES 

c) ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

d) ANEXO IV – MICROEMPRESA OU EQUIVALENTE 

e) ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

f) ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

g) ANEXO VII – COMPOSIÇÃO; 

h) ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO; 

i) ANEXO IX– PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

j) ANEXO X – PROJETOS 

k) ANEXO Xl – MODELO DE PROPOSTA; 

 

XIV – DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

14.1 Pedidos de esclarecimentos e maiores informações poderão ser obtidos na PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR na Praça IV de Maio, 16. Segunda à Sexta, através de 

pedidos devidamente protocolados, no e-mail licitacon@amaralferrador.rs.gov.br ou através do 

site www.amaralferrador.rs.gov.br. 

14.2 Caso pretender retirar cópias do edital e seus anexos, os interessados deverão procurar o 

setor da Tesouraria Municipal desta Prefeitura ou, ainda, em local designado pelo Município, à 

obtenção do edital e anexos. 
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14.3 Há a possibilidade ainda de obter o edital e seus anexos, através do site do Município, 

www.amaralferrador.rs.gov.br; 

 

14.3.1 Após a publicação do edital em diário oficial e/ou jornal de grande circulação, todos os 

demais atos pertinentes ao certame serão publicados no sitio oficial do Município 

www.amaralferrador.rs.gov.br, link de licitações.  

 

14.4 Na eventual hipótese de esclarecimentos para sanar dúvidas acerca das disposições do 

edital, essas deverão ser efetuadas por escrito, de tal sorte que as respostas sejam dirigidas a 

todos os interessados; 

 

14.5 Os casos omissos serão julgados à luz da legislação pertinente, pela Comissão de 

Licitação. 

 

14.6 O MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR, reserva-se o direito de transferir, anular ou 

revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência 

administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

 

14.7 A presente licitação é regida pelas disposições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

 

14.8 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da 

presente licitação é a da Comarca de Encruzilhada do Sul/RS, excluído qualquer outro. 

     

Amaral Ferrador, 02 de junho de 2022. 

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA, 

Prefeito Municipal. 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica, notadamente em seus aspectos jurídicos, 

ficando isento das questões de cunho técnico, por ausência de 

competência. 

Em ___/___/______ 

_________________________ 

Dr. Paulo Cesar Lacerda 

Assessor Jurídico – OAB/RS 79.951 

Portaria nº 13.695 

 

 

http://www.amaralferrador.rs.gov.br/
http://www.amaralferrador.rs.gov.br/
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ANEXO I  

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa ____________________________________, com sede na 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 

______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 

___________________, credencia o Senhor _______________________________, CPF nº 

__________________, RG nº ___________________, para representá-la na 

CONCORRÊNCIA nº 002/2022, perante a Comissão Permanente de Licitações do 

MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR, podendo praticar todos os atos inerentes ao 

certame, com plenos poderes para apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-

se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e 

notificações, e assinar atas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________, ___ de _____________de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do responsável) 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 002/2022 

 

 

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ no ......, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade 

no .......e do CPF no ........, DECLARA, sob as penas da lei, para fins da Licitação 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021, 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 no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999.  

 

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, em condição de aprendiz. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________, ___ de _____________de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do responsável) 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da CONCORRÊNCIA Nº 003/2021, que a 

empresa _____________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-

financeira. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________, ___ de _____________de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do responsável) 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV  

MICROEMPRESA OU EQUIVALENTE 

 

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

 

 (  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006.  

 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes 

do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

__________________, ____ de ____________ de 2022. 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE 

AMARAL FERRADOR e a empresa XXXXXX.  

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA DE MATERIAL E 

MÃO-DE-OBRA, nos termos do que dispõem os artigos 55, 66 a 76 da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, de acordo com as especificações 

estabelecidas pela Secretaria de Obras, as partes, abaixo qualificadas, de um lado o 

Município de AMARAL FERRADOR, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no 

CNPJ sob n° 90.152.299/0001-92, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, 

Senhor NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA, brasileiro, portador da Carteira de 

Identidade n°4052944867, CPF n° 522.842.800-30, residente e domiciliado nesta cidade, 

de ora em diante denominado “CONTRATANTE” e, de outro lado, a empresa XXXXX, 

cadastrada no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXX, XXXX, neste ato representada por seu 

titular, XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, microempresário, portador da cédula 

de identidade nº XXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXX, adiante denominado 

simplesmente “CONTRATADA”, os quais firmam o presente contrato, com fundamento 

no art. 24, inciso V da Lei 8.666/93, bem como mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

TÍTULO I 

DO OBJETO 

 

PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a executar as obras XXXXXXXXXXXXXX, em 

Amaral Ferrador, com o fornecimento de material e mão-de-obra que se faça necessária, 

obedecendo as especificações constantes do projeto e memorial descritivo fornecido pelo 

CONTRATANTE, que é parte integrante do presente contrato, para todos os efeitos 

legais, como se aqui estivesse transcrito. 

TÍTULO II 

DOS ASPECTOS FINANCEIROS 
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SEGUNDA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação pelas 

obras de que trata o presente contrato, o valor de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com 

o Cronograma Físico-Financeiro anexo ao presente instrumento. 

TERCEIRA – O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE e discriminado na cláusula 

anterior, corresponde a todo o material fornecido, mão-de-obra empregada, 

responsabilidade técnica, encargos sociais, seguros, tributos e tudo mais que venha a 

incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste contrato, não 

cabendo mais nenhuma importância a ser saldada pelo CONTRATANTE à 

CONTRATADA. 

QUARTA – A liberação de pagamento das parcelas, ou de todo o valor, dependerá de 

laudo técnico de arquiteto(a) do CONTRATANTE, após vistoria, fiscalização e 

autorização da Secretaria Municipal de Obras, além da liberação dos recursos pelo 

agente financeiro. 

QUINTO - Para realização do pagamento da última parcela da obra será exigido a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) da receita federal referente a obra. 

Parágrafo Único – Para o recebimento dos valores, a CONTRATADA deverá comprovar, 

junto à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, que cumpriu e quitou todos os 

encargos previstos na legislação social, referentes à contratação de pessoal à execução 

dos serviços, tais como indenizações, férias, seguros de acidentes de trabalho, INSS, 

FGTS, salários, enfim, relativos à legislação trabalhista em vigor. 

TÍTULO III 

DO PRAZO E VIGÊNCIA 

 

QUINTA – As obras de que trata o presente contrato serão iniciadas no prazo de até XX 

dias, a contar da assinatura deste instrumento e serão concluídas no prazo de até 

XXXXXXXXXX meses, também contados da assinatura deste, ficando a CONTRATADA 

sujeita às seguintes multas,  estabelecendo-se, ainda, que a importância relativa a tais 

penalidades será deduzida dos valores a serem pagos à CONTRATADA: 

a) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, o qual será 

considerado, se ultrapassado, como inexecução contratual; 
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b) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, sem prejuízo 

das sanções administrativas como suspensão do direito de licitar, a ser apurado em 

procedimento próprio. 

c) Multa de 12% (doze por cento) no caso de inexecução total do contrato, sem prejuízo 

das sanções administrativas como suspensão do direito de licitar, a ser apurado em 

procedimento próprio. 

Parágrafo Único – As multas previstas na cláusula quinta deste instrumento só deixará 

de ser aplicada por atraso nas obras em decorrência de caso fortuito e força maior, desde 

que não superior a 30 (trinta) dias, além de pronta e expressamente comunicado ao 

CONTRATANTE. 

TÍTULO IV 

DAS RETENÇÕES 

 

SEXTA – A CONTRATADA deverá recolher, a título de ISSQN (ISS), aos cofres do 

CONTRATANTE, o equivalente a alíquota conforme Código Tributário Municipal, do valor 

total do contrato. 

SÉTIMA - O CONTRATANTE procederá com o desconto do valor relativo ao ISS/ISSQN, 

bem como procederá com a retenção dos percentuais relativos ao Imposto de Renda, 

INSS ou qualquer outro imposto que a lei assim determinar, incidente direta ou 

indiretamente na prestação de serviços. 

TÍTULO V 

DA RESCISÃO 

 

OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das razões previstas 

no art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

NONA – Em caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações ora 

assumidas, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 10% sobre o valor total do 

contrato, mais a penalidade de suspensão do direito de licitar por prazo de 01 (um) ano. 
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Parágrafo Único – Além das multas, se os prazos não forem devidamente cumpridos, 

responderá, a CONTRATADA, por perdas e danos incidentes, incluindo eventual perda 

de recursos advindos de agente financeiro (Caixa Econômica Federal - CEF). 

TÍTULO VI 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

DÉCIMA – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante do CONTRATANTE que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas, defeitos ou vícios observados, sem que isso importe na redução da 

responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato. 

DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo 

CONTRATANTE, no local de execução dos serviços, para representa-la junto ao 

CONTRATANTE. 

DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em 

que se verificarem defeitos, incorreções, resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

TÍTULO VII 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

DÉCIMA TERCEIRA – Não será admitida subempreitada, aceitando a CONTRATADA 

todas as condições impostas no memorial descritivo, projeto, cronograma e demais 

anexos, que também passam a integrar o presente contrato, comprometendo-se, ainda, a 

CONTRATADA, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que tange à 

segurança, solidez e perfeita execução das obras objeto deste contrato, o que não exime 

a responsabilidade da CONTRATADA nas disposições do art. 618 do Código Civil. 

DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução 

deste contrato, todas as condições de habilitação apresentadas na licitação. 
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DÉCIMA QUINTA – O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas 

no art. 65, incisos e parágrafos, da Lei 8.666/93, mediante comprovação e parecer 

conclusivo da Administração. 

TÍTULO VIII 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

DÉCIMA SEXTA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de 

verba existente na rubrica orçamentária: 

XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TÍTULO IX 

DO FORO 

 

DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de Encruzilhada do Sul, para nele 

dirimirem eventuais dúvidas ou litígios acerca deste contrato, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que o seja. 

TÍTULO X 

DA EFICÁCIA JURÍDICA 

 

DÉCIMA OITAVA – E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

para que se produzam todos os efeitos jurídicos. 

Amaral Ferrador, XX de XXXXXXXX de XXXX. 

 

Pelo CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 
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Nataniel Satiro do Val Candia 

Prefeito Municipal 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

 

_______________________________ 

Nome 

CPF: 

 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR 
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25 

ANEXO VI 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 
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ANEXO VII  

COMPOSIÇÃO 
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ANEXO VIII 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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ANEXO IX 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO X 

PROJETOS 
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ANEXO Xl 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador. 

 

Prezados Senhores, 

 

A Empresa................ , com sede na Rua/Av. ............., nº. ......, Bairro: ............. , CEP: 

............ , Município de ................. , UF: ........... , inscrita no CNPJ sob nº. ......................., 

abaixo assinada por seu representante legal, propõe a este Município, de acordo com o 

edital de CONCORRÊNCIA nº 002/2022,, nos seguintes termos: 

  

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE 

PARTE DA RUA SIMÃO BARBOSA 

 

Valor Total de materiais: R$ ................. (.........). 

Valor Total da mão de obra: R$ ................. (.........). 

Valor Total da Proposta: R$ ................. (.........). 

 

1) Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e seus Anexos e 

acatamos suas determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão 

incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais (ISS, ICMS e outros), comerciais, 

trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, 

transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir 

direta ou indiretamente sobre os produtos, objeto desta licitação. 

 

2) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

3) Dados Bancários: 

Banco: ........ 

Agência: Nº. ........ 

Conta Corrente: Nº. .......... 

 

4) Nome do representante legal que irá firmar em nome da empresa a Ata de Registro de 

Preços: 

Sr.: ........................................ (Nome e Cargo) 
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RG:............................. 

CPF: .......................... 

Fone/Fax: ........................ 

e-mail: .......................... 

 

________________, ____ de ___________ de 20__. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal.    Carimbo CNPJ. 

 

 


