
CÂMARA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA 

EDITAL DE CONVITE N.º 005/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2013 

ABERTURA DIA: 25/10/12 

HORAS: 14:00 HORAS 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

  

Edital de convite para a contratação de empresa para a 

construção do restante da calçada e muros em frente a sede da 

Câmara de Vereadores.  

 

 

 

  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

ARVOREZINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 

14:00 horas do dia 25 do mês de outubro do ano de 2013, na Secretaria da Câmara, se reunirá a 

Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.° 001/2013, com a finalidade de 

receber propostas para construção da calçada e escada lateral, murros, degraus, base mastros – 

bandeiras, rampa de acessibilidade e serviço complementar, por execução indireta em regime de 

empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão-de-obra. 

   Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas ou não, desde 

que convidadas pelo Órgão licitador, que o estenderá aos demais cadastrados no Município de Arvorezinha, que 

manifestar sua intenção de participar  no prazo de até 24 h antes da hora aprazada para o recebimento dos envelopes de 

documentos e proposta. 

 

                       As condições seguintes consubstanciam este Edital e anexos a serem utilizados para normatizar a presente 

licitação, em observância a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais disposições aplicáveis ao objeto licitado. ANEXO I 

(Minuta de Contrato), ANEXO II (Memorial Técnico Descritivo, Planilha Orçamentária e projeto), ANEXO III (Carta 

de Credenciamento), ANEXO IV (Declaração de Idoneidade), ANEXO V (Declaração de Recusa ao Direito de Interpor 

recusa na Fase de Habilitação), ANEXO VI (Indicação de responsável Técnico), ANEXO VII (Declaração de Visita ao 

local da Obra), ANEXO VIII (Modelo de Proposta). 

 

1. OBJETO 

  Constitui objeto da presente licitação a construção de Muros, Rampa, Base para Bandeiras, Calçada e 

Escada Lateral e Serviço Complementar, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e 

Memorial Descritivo em anexo deste edital, em frente a sede do Poder Legislativo Municipal. 

  

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

  Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas 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 ARVOREZINHA – CÂMARA VEREADORES 

EDITAL DE CONVITE N.º 005/2013 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA- CÂMARA VEREADORES 

EDITAL DE CONVITE N.º 005/2013 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

2.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 



  a) 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), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do 

licitante; registro Comercial no caso de empresa comercial; 

 

  b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos em lei; 

 

  c) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

                d) Registro no Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul(CREA/RS) 

ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado; 

 

  e) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas 

onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 

 

f) Declaração de que não emprega menor, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que 

atende ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

          g) comprovação de que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com Órgãos Público 

(ANEXO IV); 

 

              h) A empresa licitante que optar por não enviar representante para assistir a abertura da licitação, deverá 

encaminhar por escrito, Declaração de Recusa do Prazo Recursal, relativo à fase de habilitação, conforme modelo anexo 

a este Edital (ANEXO V); 

 

               i) Declaração de vistoria técnica do proponente (ANEXO VII), firmada também pelo seu responsável técnico 

legalmente habilitado, aceita como válida a situação em que se encontra aquele local para realização dos serviços, 

inclusive quanto aos quantitativos, conforme consta da proposta apresentada; 

 

                j) Indicação de Responsável Técnico, sendo este responsável pela obra objeto da presente licitação (ANEXO 

VI); 

 

                k) Se o proponente for representado, deverá juntar Carta de Credenciamento (Anexo III), outorgado ao 

preposto ou representante, poderes para rubricar propostas, documentação, apresentar reclamações, impugnações, 

recursos e assinar atas e outros documentos relacionados ao processo licitatório. 

  l) comprovante de inscrição no cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ). 

  m) contrato social em vigor com suas alterações. 

 

2.1.2  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

 

2.1.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 2.400.000,00 

(dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no 

envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, 

além de todos os documentos previstos neste edital. 

 

2.1.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 2.1.3, 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 dois dias úteis, a contar da 

data em que for declarada como vencedora do certame. 

 

2.1.5 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. 

 

2.1.6 O prazo de que trata o item 2.1.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Câmara de Vereadores, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

 

2.1.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.1.4, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Câmara de Vereadores convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

2.1.8 Os documentos constantes dos itens 2.1, letras “a” ao “h” poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os 

documentos do item 2.1, letras “a”, “b” e “c”, poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) 

ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Câmara. 

 

2.1.9 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando 

com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

 

2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1 poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou 

por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1, 

letras a, b e c, poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de 

sua autenticidade pela Câmara. 

 

2.3 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes 

ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

 

2.4 O envelope n.º 02 deverá conter: 

  a) proposta financeira, rubricada 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. 

 

  b) planilha de quantitativos e custos unitários; 

 

  c) cronograma físico-financeiro, que deverá ter como paradigma o elaborado pela Câmara; 

 

  Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 30 dias a contar da data aprazada para sua entrega. 

 

  Observação 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. 

 

3. DO JULGAMENTO 

3.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em 

consideração o menor preço global para a execução da obra. 

 

3.2 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 pela Câmara, deduzidos 

daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e 

aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na obra; 

 

3.2.1.   Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos da 

licitante a serem utilizados na obra, deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da 

fatura, por documento fiscal. 

 

3.3 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 da Lei n.º 8.666/93. 



 

3.4 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. 

 

4. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

4.1  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.1.2, deste edital. 

 

4.1.2.  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. 

 

4.1.3.  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. 

 

4.2.  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 03 (três) dias, 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 

2.1.2 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. 

 

4.3.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 4.2 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 

4.4.  O disposto nos itens 4.1 à 4.3, 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 2.1.2, deste edital). 

 

4.5.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes. 

 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

5.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com 

preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis ou superiores ao estabelecido no Cronograma Físico-

Financeiro. 

 

6. DOS RECURSOS 

 

  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. 

 

7. DOS PRAZOS E DA GARANTIA 

 

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Câmara, no prazo de até 10 (dez) 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. 

 

7.2 No prazo de cinco dias, após a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, numa das 

modalidades previstas no art. 56, § 1.°, incisos I, II e III, da Lei n.° 8.666-93, correspondente a 5% (cinco por cento) 

sobre o  valor do contrato. 



 

7.3 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão serem prorrogados uma vez, pelo mesmo período, desde que 

seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos. 

 

7.4 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Câmara de Vereadores 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 indexador previsto neste edital (item 

9.3), 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 Câmara por prazo de 02 (dois) anos. 

 

7.5 O prazo para execução da obra é a partir da ordem de serviço até 13 de dezembro de 2013. 

 

8.  DAS PENALIDADES 

8.1  multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

 

8.2  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 Câmara pelo prazo de 01 (um ano); 

 

8.3  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 Câmara pelo prazo de 02 (dois anos); 

 

  Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1  O pagamento será efetuado após o termino da obra. 

9.2  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 obra. 

 

9.3  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 Câmara compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 

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

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

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

01 Poder Legislativo 

010310201.1.030000 – Construção da Sede da Câmara de Vereadores 

4490.51.00.0000 - Obras e Instalações 

Despesa: 4 

   

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital. 

 

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

estabelecidos neste edital. 

 

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

outros documentos. 

 

12.4 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. 

 



  Observação: 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.° 8.666-93). 

 

12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à licitação os 

participantes retardatários. 

 

12.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias 

previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79, da Lei n.º 

8.666/93. 

 

  Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8:30 h às 16:30 h, na Secretaria da Câmara 

Municipal de Arvorezinha, sita na Rua Agromate, n.º 645, onde poderão ser obtidas cópias do edital e de seus anexos, 

ou pelo fone/fax n.º 51 3772-2365. 

 

      Arvorezinha, 14 de outubro de 2013. 

 

 

   ________________________________________ 

    Delemar Panis - Presidente 

 

 

 

     Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

      Em ___-___-______. 

 

      ________________________ 

             Paulo Pompermayer 

               Assessor Jurídico 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

CONTRATO N.º ......., DE ..... DE .......... DE ........ 

 
 

 

 

                 MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA – CÂMARA DE VEREADORES 
 

 
CIDADE: ARVOREZINHA 

 

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL 
 

ENDEREÇO: RUA AGROMATE, 645 
 

CNPJ: 07.418.847/0001-30 

 
Neste ato representado por seu Presidente Sr. DELEMAR PANIS, doravante denominada 

CONTRATANTE 
 

 
 

e 

 
 

 
 

......................................... 
 

CIDADE: .......................... 
 

ESTADO:  ...................................... 

 
ENDEREÇO:  .................................... 

 
CNPJ:  ................................. 

 

 
Neste ato representado por seu sócio/gerente Sr. ..........................., doravante denominada 

CONTRATADA. 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
PRIMEIRO CONTRATANTE: 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DE ARVOREZINHA, Pessoa Jurídica de     

Direito    Público   Interno,   inscrito   no    Cadastro    Geral    de    
Contribuintes   do   Ministério da     Fazenda    sob    n.º 

07.418.847/0001-30  com   sede  na   Rua Agromate, 645  cidade   
de   Arvorezinha,   Estado  do  Rio  Grande do  Sul, neste   ato   

representado   por   seu   presidente Senhor DELEMAR BATISTA 
PANIS,   doravante  denominado simplesmente CONTRATANTE. 

 

 
SEGUNDO CONTRATANTE:  

 
...................................,  Pessoa  Jurídica de Direito    Privado,  inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas   sob      o       n.º 

................................, com sede na ........................, neste   ato    
representado  por    seu   sócio/gerente Sr. ..................., doravante  

denominada   simplesmente   de   CONTRATADA. 
 

 
FUNDAMENTO: 

 

 
O  presente CONTRATO tem seu respectivo fundamento e finalidade na 

consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo n.º 006/2013, 
conforme Licitação modalidade Carta Convite  n.º 005/2013, regendo-se pela  Lei Federal n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993 e legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes. 
 

CLAUSULA PRIMEIRA Do Objeto 
 

Construção de Muros, Rampas PPDF, Base Mastros - Bandeiras, calçada e escada 

lateral e serviço complementar, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e 
Memorial Descritivo anexos ao edital de licitação. 

 
CLAUSULA SEGUNDA: Da Execução 

 
A execução do presente contrato far-se-á sob regime de execução indireta,  

empreitada por preço global. 

 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço 
  

 O preço total para o presente ajuste é de R$.............................., constante 

da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente 
para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro.  

Mão de Obra: R$ .......................... 
Materiais: R$ ............................... 

 

 
CLÁUSULA QUARTA: Do Recurso Financeiro 

 



As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do orçamento em 

vigor. 

 
      CLAUSULA QUINTA: Dos Reajustamentos dos  Preços 

 
Os preços do presente contrato serão fixos e não sofrerão qualquer tipo de 

reajustamento. 

 
CLAUSULA SEXTA: Do Pagamento 

 
A Câmara efetuará o pagamento da obra em até 10 (dez) dias após a entrega da obra, descontados os encargos 

tributários e previdenciários de acordo com a legislação vigente. 
 

CLAUSULA SÉTIMA: Dos Prazos 

 

As obras terão início no prazo de cinco (5) dias úteis a contar do recebimento da 
autorização de execução das obras e serão executados de acordo com o Edital, a proposta vencedora da 

licitação e as cláusulas deste instrumento. 
 

A autorização somente poderá ser emitida após a publicação da sumula do 

contrato no Quadro Mural da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. 
 

O prazo  máximo para conclusão do objeto do contrato é até treze (13) de 
dezembro de 2013,  estipulado para execução total do projeto e só poderá ser prorrogado até igual período, 

por motivo superveniente amparado pela Lei n.º 8.666/93. 
 

 

CLAUSULA OITAVA : Da Garantia da Execução do Contrato 
 

 A Contratada conforme reza o instrumento editalício, deverá prestar caução de 
5% do valor contratual da obra, sendo que o mesmo deverá ser retido no pagamento da primeira parcela ou 

ainda, a contratada poderá efetuar depósito correspondente em conta judicial convencionada. 

 
CLÁUSULA NONA: Da Garantia da Obra 

 
O objeto do presente contrato tem garantia de cinco (05) anos, consoante dispõe 

o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante 

vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso.  
 

 
CLAUSULA DÉCIMA : Do Recebimento do Objeto: 

 
O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações da 

Carta Convite, da proposta e deste instrumento, será recebido: 

 
a)  provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado , assinado pelas partes em dez (10) dias; e 
 

b)  definitivamente, pela Comissão de Recebimento , mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação de trinta (30) dias, que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais.   

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  Dos  Direitos  e das  Obrigações 

   
1 - Dos Direitos: 



 

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 
 

2 - Das obrigações: 
 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

 
Efetuar o pagamento do valor ajustado segundo forma estabelecida neste 

contrato. 
 

Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato. 
 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a)  entregar a obra na forma ajustada. 

 
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes    da execução do 

presente contrato;  

 
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
e) cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando 

seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais exigíveis; 
 

f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato; 

 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Inexecução  do  Contratado 
 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão Administrativa, previstos no 

Art. 77 da lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Da Rescisão e seus Efeitos 
 

O presente contrato poderá ser rescindido: 
 

a)  Por ato unilateral da Câmara nos casos dos incisos I, à XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 
 

b)  amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Câmara de Vereadores. 

 

c)  judicialmente, nos termos da legislação. 

f) A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na 
forma que a mesma determinar. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Das Infrações, Penalidades e  Multas 

 



A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

 

a)  advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido;. 

 
 b)  multas sobre o valor total atualizado do contrato: 

- de 5% ( cinco por cento) pelo descumprimento de Cláusula Contratual ou 

norma de legislação pertinente. 
- de 5% (cinco por cento) nos casos de inexecução total ou parcial , execução 

imperfeita ou em desacordo com as especificações, mora ou negligência na execução do objeto  contratado. 
 

- de 3% (três por cento)  no caso de não assinatura do instrumento contratual 
no prazo fixado no convite; 

 

- de 0,10%  (dez centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o prazo 
fixado para a conclusão da obra. 

 
A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% 

(trinta por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham 

a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 
 

c) suspensão do direito de contratar com o Município, pelo prazo de um (01) ano, por faltas de médio porte; 
Declaração de inidoneidade para contratar com Administração Pública Municipal, 

em caso de falta grave, tais como inexecução parcial do contrato. 
 

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei; 

 
As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a 

critério do  CONTRATANTE, admitida sua reiteração. 
 

    CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 

 
  -    Por parte do município a fiscalização do objeto deste Contrato será feita pela 

Comissão Permanente de Licitação e pelo engenheiro responsável pela obra. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Da Eficácia 

 
O presente contrato somente terá eficácia após publicada a referida súmula em 

órgão da Imprensa Oficial do Município. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Disposições Gerais 
 

As partes contratantes elegem para o mesmo, o Foro da Comarca de Arvorezinha 

- RS, para a solução de todo e qualquer conflito dele decorrente. 

 Arvorezinha, ..... de ...............  de  .............. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA – CÂMARA DE VEREADORES 

Presidente 

 
CONTRATADA: ...................................... 

Testemunhas: 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 



 
 

 

 

ANEXO III 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
  A Empresa_________________________________ 
credencia o (a) Sr. (a) __________________________, CPF nº nº 
________________________, RG nº ________________________________ conferindo-
lhe todos os poderes necessários a prática de quaisquer atos relacionados a Carta 
Convite nº 005/2013, assim como os poderes específicos para rubricar a documentação 
e as propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas. 
 
 
 
 
__________________________, de ____ de_______________de 2013. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
  A Empresa_________________________________ 
sediada __________________________, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do 
Ministério da Fazenda sob nº ________________________, por seu Diretor 
________________________________ portador do CIC nº _______________________, 
que esta subscreve: 
 
DECLARA, nos Termos da Lei que a Empresa supra referida está apta a participar do 
presente processo licitatório, considerando sua condição de regular habilitação não 
pesando contra ela qualquer Declaração de Inidoneidade expedida por órgão da 
Administração Pública de qualquer esfera de Governo. 
 
 
 

_________________________, de ____ de_____________ de 2013. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO V 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE  RECUSA AO DIREITO DE INTERPOR RECURSO NA FASE DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
  A Empresa ________________________________ por 
seu representante legal, ciente do prazo recursal de 5 (cinco) dias relativos a fase de 
habilitação, declara recusá-lo para os devidos fins do procedimento licitatório. 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________, de ____ de_______________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 A Empresa ................................................................., sediada  

..........................................................................., inscrita no CNPJ  sob n.º 

................................................, por seu Diretor/Sócio Gerente 

................................................................., portador de CPF sob n.º .................................. e RG sob n.º 

..................................................... que esta subscreve: 

 

INDICA como responsável técnico pela obra objeto desta licitação, o profissional 

.............................................................................................................., CREA n.º 

..........................................., portador de CPF sob n.º ...................................... e RG sob n.º 

....................................................... 

 ........................................., ......... de .......................de 2013. 

 

 

                                   Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

                                            Carimbo do CNPJ da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

  A Empresa  ..............................................................., com sede na Rua 

...........................................................................,  na cidade de ............................, Estado 

..............................................., inscrita no CNPJ  sob n.º ................................................, para fins de 

complemento de documentação habilitatória à Carta Convite nº 005/2013, junto a Câmara e Vereadores de 

Arvorezinha/RS, por seu Diretor/Sócio Gerente ................................................................., portador de 

CPF sob n.º .................................. e RG sob n.º ..................................................... que esta subscreve, 

DECLARA que seu responsável técnico  Sr(a) ......................................................, que abaixo também 

subscreve, inscrito no CREA sob n.º ............................, realizou a visita técnica ao local onde será 

localizada a obra, objeto do certame supra referido, tendo tomado conhecimento do local e de suas 

condições,  aceitando como válida a situação em que se encontra aquele local para realização dos serviços, 

inclusive quanto aos quantitativos apresentados no processo. 

 

 

 ........................................., ......... de ..............................de 2013. 

 

                                   Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

                                   Nome e Assinatura do Responsável Técnico 

                                            Carimbo do CNPJ da Empresa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ANEXO VIII – Modelo Proposta 
 

 



 

À Câmara Municipal de Arvorezinha – RS 

CARTA CONVITE 005/2013 - PROCESSO  Nº 006/2013. 
 

Empresa: ............................................................................................... 
 

Endereço: .............................................................................................. 

 
Cidade:................................................................................................... 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL 

01 Construção de Muros, Rampa, Base Mastros para Bandeiras, Calçada e Escada 
Lateral e Serviço Complementar, conforme projetos e Planilhas em anexo deste 

edital, em frente a sede do Poder Legislativo Municipal, em regime de 
Empreitada por Preço Global (Materiais + Mão-de-Obra),  tudo conforme Projeto, 

Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária 

anexos ao processo. 
 

 

MATERIAL .............................................R$ ................................... 

 
MÃO-DE-OBRA .......................................R$ ................................... 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

R$............................. 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:  ................................................................... 

...................................................................................... 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS   

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Após a ordem de serviço até 13 de dezembro de 2013. 

 

__________________________                                    __________________________ 

    Ass. Res. Legal da Empresa                                            Ass. Responsável Técnico 

                                                                                 

            Carimbo do CNPJ Empresa:  

 

 

 

 

 

 

Obs.: ANEXAR À PROPOSTA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. 

 

 

 
 


