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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO Nº 199540/2017
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
TIPO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Com plem entar nº123/2006.
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Edital de tomada de preço para a contratação de empresa para
execução de reforma na Escola Municipal Maria Cândida Piffero
Monteiro, conforme Termo de Referência/Memorial Descritivo,
ANEXO I deste Edital.
O MUNICÍPIO DE ITAQUI, neste ato representado pelo Prefeito JARBAS DA SILVA MARTINI,
brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e
portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, com fulcro nos artigos 10, II, “a” e 23, I “b”, ambos da Lei 8.666/93, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que às 08:30 h do dia 27/06/2018, na sala de reuniões
do Setor de Licitações, situada na Rua Bento Gonçalves, nº 335, Bairro Centro, Itaqui/RS, se reunirá a
Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as
propostas para contratação de empresa para execução de reforma na Escola Municipal Maria Cândida
Piffero Monteiro, conforme Termo de Referência/Memorial Descritivo, ANEXO I deste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa contratação de empresa para
execução de reforma na Escola Municipal Maria Cândida Piffero Monteiro, conforme Termo de
Referência/Memorial Descritivo, ANEXO I deste Edital.
1.2. A empresa contratada é responsável pela qualidade e perfeição dos serviços prestados, bem como
pela segurança, guarda, conservação, transporte, carga e descarga dos materiais a serem utilizados na
obra de reforma, durante toda a execução do serviço.
1.3 DA FISCALIZAÇÃO
1.4 São responsáveis pela execução do presente contrato os seguintes servidores: Gestor: Solange
Carvalho Carniel, Fiscal: Nadia Cinara Píffero dos Reis Borges e Suplente: Ana Lúcia Molina Depponti
de Oliveira, conforme declaração contida na fl. 10 do Processo Administrativo nº 199540/2017.
1.5 A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
CONTRATADA, Sr. ____________________________, e será anotada, em registro próprio, por uma das
pessoas indicadas para acompanhar a execução contratual, todas as ocorrências relacionadas com a
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que
isso importe na redução da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.
Parágrafo Primeiro. O responsável técnico pela execução do serviço é o engenheiro Sr
(a)._______________________________________.
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São beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 as microempresas, as empresas de pequeno porte, o microempreendedor
individual, as cooperativas que se enquadrem na receita de ME ou EPP, conforme o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488/2007,
e, ainda, agricultor rural pessoa física ou agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326/2006.
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2. DO CADASTRO
2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar até o terceiro dia anterior à data
designada para o recebimento dos envelopes:
2.1.1. O Certificado de Registro Cadastral, que deverá ser requerido junto ao Setor de Licitações do
Município, localizado na sede da Prefeitura, à Rua Bento Gonçalves, nº 335.
2.1.2. Declaração de que atendem ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (Anexo V - 1).
2.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial no caso de empresa individual;
b) Documento de constituição da empresa e/ou a última alteração consolidada, ou Declaração de
empresário; e, se for o caso
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.
2.1.3.1. Todos os documentos deverão ser devidamente registrados nos órgãos competentes.
2.1.3.2. A licitante que venha a ser representada deverá apresentar o documento que lhe confira
poderes com as firmas devidamente reconhecidas em cartório.
2.1.3.3. Caso o documento previsto no item 2.1.3.2 seja cópia deverá estar devidamente autenticado.
2.1.4. REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela 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);
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, relativas ao domicílio ou sede do
licitante;
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
2.1.5. REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, na forma da Lei nº
12.440 de 07 de julho de 2011.
2.1.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) 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.
Observação¹: Os índices para avaliação da saúde financeira dos licitantes deste processo, devem
obedecer os limites abaixo:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG
Ativo Circulante + Realizável a longo Praz
_________________________
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo Circulante
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_________________
Passivo Circulante
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG
Ativo Total
_________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ÍNDICES CONTÁBEIS – Situação – ILC, ILG e ISG
• < (menor) que 1,00: Deficitária
• 1,00 a 1,35: Equilibrada
• (maior) que 1,35: Satisfatória
Para o endividamento total deve ser menor que 1.
ENDIVIDAMENTO TOTAL =
ET = Passivo Circulante + Exigível a longo prazo
________________________________
Patrimônio Líquido
Observação²: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
2.2. Os documentos constantes dos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.6 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 dos itens 2.1.4 e 2.1.5 poderão, ainda, ser extraídos de sistemas
informatizados, mediante uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos a verificação de sua
autenticidade pela Administração.
3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
3.1. 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 ITAQUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)
3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e
julgamento regular da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação e de proposta, observando,
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respectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente edital.
4. DA HABILITAÇÃO
4.1. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 01, os seguintes
documentos:
a) Certificado de Registro Cadastral – CRC atualizado fornecido pelo Município de Itaqui e
documentos que se vencerem até a data da apresentação do envelope;
b) Declaração de que atendem ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (Anexo V - 1);
c) Declaração de idoneidade da empresa (Anexo V - 3);
4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.2.1. Atestado de capacidade técnica em nome da empresa e/ou responsável técnico, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços compatíveis com a natureza
do objeto desta licitação;
4.2.2. O(s) atestado(s) deverá(ao) ser impresso(s) em papel timbrado, com nome, telefone de contato e
qualificação completa dos responsáveis pela informação atestada, não sendo aceitas declarações
genéricas de catálogos, manuais de Internet, devendo ainda atestar a satisfação com o serviço ofertado
pela licitante.
4.2.3 Prova de inscrição da empresa e do responsável técnico no CREA.
OBS: Quanto a visita técnica ao imóvel esta poderá, de forma facultativa, ser agendada junto a Secretaria
de Saúde de Itaqui.
4.3. 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.
4.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da LC nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador
(Anexo V - 2), de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os
documentos previstos neste edital.
4.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, desde que observado o
requisito do item 4.4, 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.
4.6. 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.
4.7. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.5, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 10, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitação.
5. DA PROPOSTA
5.1. A proposta financeira deverá ser rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo
representante legal da empresa, mencionando o valor total para a execução da obra de reforma, bem
como, acompanhada de planilha de decomposição de custos (unitário e total) e quantidades dos
materiais necessários onde deverá ser mencionado o valor referente a mão de obra, objeto desta
licitação, assim como devem estar incluídos todos os custos com mão de obra, inclusive o BDI (impostos,
taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.).
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves, nº 335, Bairro Centro, CEP: 97.650-000
Fone (55) 3432-1100 – Fax (55) 3433-2323 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

Observação1: As propostas que não vierem acompanhadas da planilha de decomposição de custos serão
DESCLASSIFICADAS.
Observação2: Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas à prestação dos serviços objeto
do presente edital, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos
nos preços, sendo válido o preço cotado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.
5.2. A licitante deverá informar na proposta o nome do Profissional identificado pela empresa como
responsável para realização dos serviços, bem como o nome do responsável técnico.
Observação: O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de recebimento da
mesma.
6. DO JULGAMENTO
6.1. Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora,
levando em consideração o menor preço global para a execução dos serviços licitados e fornecimento
dos materiais, conforme Anexo II.
7. CRITÉRIO DE DESEMPATE
7.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.4 deste edital.
7.2. 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.
7.3. 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 02 (dois) 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 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 que serão convocadas para a
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
7.4. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do
item 7.3 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente
de menor valor.
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.
8. DOS RECURSOS
8.1. Eventual impugnação do edital deverá ser interposta até 02 dois úteis dias anteriores a data
designada a abertura dos envelopes.
8.2. Caberá recurso quanto a fase de habilitação e quanto ao julgamento das propostas, devendo os
mesmos ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.
8.3. Caso a empresa licitante esteja presente no ato a mesma ficará prontamente notificada em ata.
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8.4. As empresas poderão abdicar do direito de recurso desde que mediante apresentação de documento
escrito.
8.5. A renúncia ao direito de recorrer poderá constar em ata.
8.6. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e
parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
8.7. As eventuais impugnações e ou recursos poderão ser encaminhados via fax ou e-mail
(licita@itaqui.rs.gov.br), desde que os mesmos apresentem assinatura do representante legal da empresa,
carimbo com o número do CNPJ e sejam encaminhados dentro do prazo bem como respeitando o horário
de expediente da Prefeitura de Itaqui (das 7 h às 13 h).
9. DOS PRAZOS
9.1. O prazo para o início da execução dos serviços será de até 05 (cinco) dias a contar da ordem de
serviço emitida pelo gestor do contrato em conjunto com a engenheira do município a Sra. Camila Veppo.
9.2. Os serviços deverão ser executados em até 3 (três) meses, conforme cronograma físico financeiro,
conforme Anexo III .
10. DAS PENALIDADES
10.1 As penalidades são as previstas na minuta de Contrato vinculado ao presente edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 As condições de pagamento são as estabelecidas no cronograma físico financeiro, constante do
Anexo III.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
ÓRGÃO – 06 – Secretaria Municipal da Educação
UNIDADE 03 Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
PROJ./ATIV. – 1004 – Construir, ampliar e equipar as escolas
ELEMENTO 3.4.4.9.0.5.1.00.00.00
Recurso – 1820
Reduzido – 3549
13. DA ASSINATURA DO CONTRATO
13.1. Homologado o procedimento licitatório, o Município convocará a licitante vencedora para assinar o
Contrato. A mesma deverá firmar o compromisso no prazo instituído no item 13.2 deste edital, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2. A licitante vencedora terá prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura do mencionado
contrato, contados da data recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
13.2.1. O prazo estipulado no caput deste item poderá ser inferior caso haja interesse e necessidade da
Administração.
13.3. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato,
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retornar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,
ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
13.4. No caso da recusa injustificada de assinar o contrato o proponente vencedor terá aplicada a
penalidade prevista na minuta do contrato( ANEXO VI).
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, através do seguinte endereço eletrônico:
licita@itaqui.rs.gov.br, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos
envelopes.
14.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro
dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
14.3. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos art. 43 e 44 e seus incisos
e parágrafos da Lei nº 8.666/93.
Observação: Não serão lançadas em ata as 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).
14.4. Para agilizar os trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação seu
endereço, qualificação do representante legal (responsável pela assinatura do futuro contrato), e-mail e
números de fax e telefone.
14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou, ainda, publicação em órgão da imprensa
oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
14.5.1. A autenticação por servidor Municipal dependerá da apresentação do documento original.
14.5.2. Caso a licitante se faça representar por procurador deverá apresentar PROCURAÇÃO que deverá
ter as firmas reconhecidas em cartório. Admite-se a apresentação de cópia do mencionado documento,
desde que devidamente autenticada na forma prevista no item 2.2 do ato convocatório.
14.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do
limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão de Licitações.
14.8. As eventuais impugnações e ou recursos poderão ser encaminhados via fax ou e-mail
(licita@itaqui.rs.gov.br), desde que os mesmos apresentem assinatura do representante legal da empresa,
carimbo com o número do CNPJ e sejam encaminhados dentro do prazo bem como respeitando o horário
de expediente da Prefeitura (7 h às 13 h).
14.9. As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser obtidas no site da Prefeitura
Municipal de Itaqui (www.itaqui.rs.gov.br) gratuitamente, ou no Setor de Licitações onde mediante o
pagamento da importância de R$ 10,00 (dez reais), diretamente na tesouraria do Município.
14.10. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
a) Anexo I – Termo de Referência/Memorial Descritivo;
b) Anexo II – Planilha de Orçamento Global;
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c) Anexo III – Cronograma físico-financeiro;
d) Anexo IV – Planta;
e) Anexo V – 1. Modelo de declaração que não emprega menor; 2. Modelo de Declaração para
Pequenas e microempresas; 3. Declaração de idoneidade;
f) Anexo VI – Minuta do Contrato.
15. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do
contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
Itaqui/RS, 06 de junho de 2018.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito
O teor jurídico do edital examinado e aprovado pela
Procuradoria Geral do Município de Itaqui (PGM), em
________________________
Assessoria Jurídica

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO
(disponível no site)
ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
(disponível no site)
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(disponível no site)
ANEXO IV – PLANTA
(disponível no site)
Anexo V – (disponível no site)
1. DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES;
2. MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS;
3. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO
Contrato nº _____/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA PIFFERO
MONTEIRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL
DESCRITIVO, ANEXO I DESTE EDITAL.
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que faz de um
lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito à Rua Bento Gonçalves, nº 335,
denominado neste ato como CONTRATANTE, representado pelo pelo Prefeito Jarbas da Silva
Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº
130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, e do outro lado a empresa
________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº ___.____.____/_____-___, com sede
na cidade de __________________, Estado ____, neste ato representada por seu
_____________________________________ doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
Tomada de Preços nº 004/2018, o Processo Administrativo nº 199540/2018 e a Lei nº 8.666/93, perante
as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
I – DO OBJETO
Constitui objeto do presente a contratação de empresa para execução de reforma na Escola Municipal
Maria Cândida Piffero Monteiro, conforme Termo de Referência/Memorial Descritivo, ANEXO I deste
Edital.
Parágrafo Primeiro. A empresa contratada é responsável pela qualidade e perfeição dos serviços
prestados, bem como pela segurança, guarda, conservação da obra e seus materiais, transporte, carga e
descarga dos materiais a serem utilizados na obra.
II – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação pelo serviço de que trata o
presente contrato, o valor de R$ _________________________, de acordo com o Termo de Referência e
Cronograma Físico-Financeiro anexo ao ato convocatório e proposta da CONTRATADA (em anexo).
2.2.O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra, especializada ou não, leis sociais,
seguros, administração, lucros, equipamentos e ferramentas, vigilância, transporte de material e de
pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no Ato Convocatório.
2.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia e do respectivo
comprovante de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados
utilizados na prestação do serviço, e para fins de liquidação da sua respectiva NOTA FISCAL de
SERVIÇO cópia GFIP com seus respectivos Relatórios (Protocolo de envio e RE).
2.3. Haverá a retenção de tributos na forma da legislação em vigor, devendo a Nota Fiscal destacar os
valores correspondentes.
2.4. Havendo erros ou omissões na documentação de pagamento, a CONTRATADA será notificada, com
a exposição de todas as falhas verificadas, para que proceda as correções necessárias. Neste caso, o prazo
para efetivação do pagamento será interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem
sanadas as irregularidades.
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2.5. O pagamento será efetuado em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I).
2.6 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.
III – DO PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA
3.1 O prazo para início da execução dos serviços será de até 5 (cinco) dias, a contar da ordem de serviço
emitida pelo gestor do contrato em conjunto coma engenheira do Município.
3.2. Os serviços deverão executados em até 3 (três) meses, conforme o cronograma físico financeiro
(Anexo).
3.3. O contrato terá vigência durante o prazo de 3 (três) meses, período este estimado para término dos
serviços, podendo ser prorrogado, por pedido escrito da CONTRATADA, a critério da Administração,
desde que devidamente justificado e aceito pela autoridade competente.
IV – DA FISCALIZAÇÃO
1.4 São responsáveis pela execução do presente contrato os seguintes servidores: Gestor: Solange
Carvalho Carniel, Fiscal: Nadia Cinara Píffero dos Reis Borges e Suplente: Ana Lúcia Molina Depponti
de Oliveira, conforme declaração contida na fl. 10 do Processo Administrativo nº 199540/2017.
1.5 A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
CONTRATADA, Sr. ____________________________, e será anotada, em registro próprio, por uma das
pessoas indicadas para acompanhar a execução contratual, todas as ocorrências relacionadas com a
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que
isso importe na redução da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.
Parágrafo Primeiro. O responsável técnico pela execução do serviço é o engenheiro Sr
(a)._______________________________________.
V - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
5.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas.
5.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das
penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no
caso de não ser atendida, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação
sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.
5.1.3 Demais direitos previstos no Termo de Referência (Anexo I).
5.2 Das obrigações do CONTRATANTE:
5.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
5.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZAÇÃO, no Diário de Obra:
a) a verificação dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providências solicitadas;
c) emitir juízos ou restrições a respeito do andamento da obra ou do serviço;
d) apontar outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados.
e) Demais obrigações previstas no Termo de Referência (Anexo I).
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VI- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Do direito da CONTRATADA:
6.1.1 Receber o valor ajustado, na forma e prazo convencionados.
6.1.2 Demais direitos previstos no Termo de Referência (Anexo I).
6.2 Das obrigações da CONTRATADA:
6.2.1 Prestar os serviços na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua execução, bem como pela fiel
observação das especificações técnicas do projeto e das diretrizes do Memorial Descritivo e dos demais
documentos anexos ao presente edital.
6.2.2 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do presente.
6.2.3 Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução
deste contrato.
6.2.4 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem cumprir as exigências da legislação em
vigor quanto às obrigações assumidas.
6.2.5 Iniciar os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão de obra somente após
autorização de serviços, fornecida pela Engenharia do CONTRATANTE, que deverá localizar as
estruturas em cada terreno e que marcará uma reunião com a CONTRATADA para as devidas
apresentações e os acertos necessários
6.2.6 Submeter à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem ônus, amostras dos materiais a serem
utilizados na obra, se solicitado.
6.2.7. Manter, no local da obra, o Diário de Obra ou o Diário de Ocorrências, com todas as folhas
devidamente rubricadas pelo seu representante e pela FISCALIZAÇÃO, devendo efetuar os seguintes
registros:
a) as atividades executadas no dia;
b) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
c) as consultas à FISCALIZAÇÃO;
d) as datas de conclusão das etapas consignadas no cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) o número de empregados presentes;
g) outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados.
6.2.3. Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entregá-lo limpo ao final dos serviços.
6.2.4.Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela FISCALIZAÇÃO, após a
conclusão dos serviços de limpeza.
6.2.5. Descartar os materiais que forem substituídos em local apropriado, observando a legislação
pertinente.
6.2.6 Descartar os materiais que forem substituídos em local apropriado, observando a legislação
pertinente.
6.2.7. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho,
obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individuais indicadas para elidir a
periculosidade e/ou insalubridade, porventura existentes, na execução das tarefas necessárias à realização
das diversas etapas da obra contratada.
6.2.8. Apresentar relatório diário durante a execução , a ser entregue no prazo de 24 horas, conforme
Termo de Referência (Anexo I).
6.1.2 Demais obrigações previstas no Termo de Referência (Anexo I).
VI - DO RECEBIMENTO DA OBRA
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10.1 Se estiver de acordo com as especificações da proposta e deste instrumento, o objeto será recebido
pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
VII – DAS PENALIDADES:
7.1 A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
a) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: advertência e multa de 5% sobre o valor atualizado do
contrato;
b) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
c) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
d) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
VIII – DA RESCISÃO
8.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da Lei Federal
n.º 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.
8.2 Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
Federal n.º 8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
8.3 Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao serviço
que houver comprovadamente executado.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência.
IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
ÓRGÃO – 06 – Secretaria Municipal da Educação
UNIDADE 03 Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
PROJ./ATIV. – 1004 – Construir, ampliar e equipar as escolas
ELEMENTO 3.4.4.9.0.5.1.00.00.00
Recurso – 1820
Reduzido – 3549
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X - DO FORO E VINCULAÇÃO:
Fica eleito o foro da Comarca de Itaqui para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente ajuste. O
presente contrato se vincula ao Edital de Tomada de Preços nº 004/2018, a proposta da empresa
vencedora que são parte integrante do presente documento independente de transcrição.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas instrumentárias.
Itaqui, ______de _________ de 2018.
___________________________________
MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito

___________________________________
Contratada
Testemunhas:
________________________________

_________________________________

CPF nº: ____.____.____-___

CPF nº: ____.____.____-___
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