
Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

ATO CONVOCATÓRIO DE LICITAÇÃO N. º 03/2020. 

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através de sua Comissão de
Compras e Licitações, sito  na Rua Max Retzlaff,  150 em Paraíso do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, pela presente convida a empresa de Vossa
Senhoria  a  participar  da  licitação  acima  indicada,  às  15h00min  do  dia
30/04 (quinze horas – trinta de abril) de 2020, no prédio da Secretaria
Municipal  de  Administração,  na  modalidade  CARTA  CONVITE  do  tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processo e julgamento serão realizados em
conformidade com o preceituado na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas modificações posteriores, sob as seguintes condições: 

1) Dos Objetos: 

 – O presente processo licitatório tem por objeto a execução indireta, pelo
regime  de  empreitada  global  de  serviços  técnicos  e  fornecimento  de
material/mão  de  obra,  para  a  execução  de  reforma  da  cobertura  da
Unidade Básica de Saúde, localizado na Avenida Afonso Pena, baseado no
Projeto Básico em anexo.
 
Valor global máximo admitido: R$ 78.879,58 (setenta e oito mil, oitocentos
e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

2) Do pedido e da origem dos recursos: 

A presente licitação origina-se da Requisição de Compras e Serviços
da Secretaria Municipal de Saúde.

 

10.01 – Fundo Municipal de Saúde.
1.022 – Prédios a serviço da Saúde.
449051 – Obras e Instalações. (1164) Reforma da Unidade Básica de Saúde.

3) Das propostas e habilitação: 

3.1. - As licitantes deverão apresentar documentação e propostas em 02
(dois)  envelopes  distintos,  fechados  e  indevassáveis,  contendo,
obrigatoriamente, em suas partes externas, além do nome da licitante, a
modalidade, número de licitação, identificados com a palavra documentação
o envelope de n. º 1, e proposta, o de n.º 2. 



3.2.  -  A  habilitação  a  presente  licitação  será  feita  mediante  a  seguinte
comprovação,  através  de  apresentação  do  envelope  n.º  1,  contendo,
obrigatoriamente, a documentação referida a seguir: 

3.2.1. Habilitação Jurídica: 

a) Certidão de registro do CREA da empresa e do profissional responsável
ligado ao objeto da licitação. 

3.2.2. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (emitidos pela Secretaria
da Receita Federal,  pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Previdência
Social),  Estadual  e  Municipal,  sendo  a  última  do  domicílio  ou  sede  do
licitante. 
b) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
c)  prova  da  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do
Trabalho  através  da  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),
dentro de seu período de validade. 
d) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezesseis anos,
nos termos do artigo 27, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93. 
e)  Declaração  de  que  aceita  os  termos  e  condições  do  Edital  de  Carta
Convite em epígrafe.
f) Atestado de visita técnica emitida pela Secretaria Municipal de Obras e
Trânsito de que a empresa visitou o local a ser construído.
 
3.2.4 Os documentos deverão ter validade para a data de abertura da Carta
Convite e serem apresentados em original, cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da
imprensa oficial. 

3.3.  -  O  envelope  de  n.º  02  deverá  conter  a  proposta  financeira
datilografada  e  Planilha  Orçamentária,  datadas  e  assinadas  pelo
representante  legal  do  proponente,  isenta  de  emendas,  rasuras  e  ou
entrelinhas. 

3.3.1  –  As  Licitantes,  tanto  brasileiras  quanto  estrangeiras,  deverão
apresentar os preços e valores constantes das PROPOSTAS expressos em
moeda corrente nacional do Brasil  (Reais), constando apenas duas casas
decimais após a vírgula.

3.3.2 – Na cotação do valor do item deverão ser levados em conta todos os
custos de mão de obra, materiais e todas as despesas, indispensáveis a
realização da obra, inclusive encargo das leis sociais e quaisquer despesas
acessórias  e  necessárias  relativas  aos  trabalhos,  objeto  da  presente
licitação. 
3.3.3 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita operação do
objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não
podendo a Licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.



3.3.4 – A indicação do prazo de validade da Proposta, que não poderá ser
inferior  a  30  (trinta)  dias  da  data  de  sua  apresentação;  no  caso  de
omissão, o prazo mínimo considerado pela Comissão será o anteriormente
citado; 
3.3.5 – Deverá constar o nome do representante da empresa que firmará
Contrato  com  a  Administração,  bem  como  o  nº  do  RG,  CPF  e  cargo
ocupado. 
3.3.6  –  Não  serão  aceitas  propostas  de  empresas  em  consórcio  e  a
subcontratação de empresas para a execução do objeto. 
3.3.7. - Será de inteira responsabilidade do ofertante o preço cotado, não
se  levando  em  considerações,  reclamações  por  erros  ou  equívocos
manifestados após a abertura das propostas. 
3.3.8 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao disposto
no artigo 48 da Lei n. º 8.666/93. 
3.3.9 – Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estipulados
por etapa.

3.4.  -  Para  decidir  sobre  questões  pertinentes  ao  processo  licitatório  a
proponente deverá apresentar credencial ou procuração específica. 
3.5 –  A impugnação dos termos do presente Edital só será admitida nos
termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e seus parágrafos. 

4) Condições de Fornecimento e Pagamento: 
4.1 – O prazo total para a conclusão dos serviços é 60 (sessenta) dias,
em conformidade com o descrito no campo Objeto, contados da Ordem de
Serviço e obedecendo rigorosamente o projeto e memorial descritivo anexo
deste, salvo prorrogação por casos fortuitos ou de força maior, devidamente
comprovado. 
4.2  –  O  início  dos  serviços  será  mediante  autorização  fornecida  pela
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
4.3 –  Os referidos empenhos serão efetivados na emissão da ordem de
serviço. 
4.4 – O pagamento será efetuado, sem qualquer forma de reajuste, em até
10 (dez) dias úteis após a emissão do laudo de recebimento e respectivas
notas fiscais (serviços técnicos, mão de obra e materiais). 
Obs.:  A medição será efetuada no último dia assinalado para a conclusão
do serviço. 
4.5  –  Na  ocorrência  dos  fatos  referidos  no  item  4.1,  o  pedido  de
prorrogação, devidamente justificado, deverá ser encaminhado por escrito à
Administração  Municipal  até  05  (cinco)  dias  antes  do  término  do  prazo
original de conclusão da obra. Acolhido o pedido, dará causa à prorrogação
do prazo de conclusão. 
4.6  –  A conclusão  dos  serviços  antes  do  prazo  previsto,  não  obriga  a
Administração  Municipal  ao  pagamento  do  mesmo  antes  do  prazo  de
término da mesma. 
4.7 –  Os materiais que na entrega apresentar quaisquer defeitos, ou não
atenderem  as  especificações  exigidas  no  Edital,  não  serão  aceitos  pela
Prefeitura, sendo excluídos do lote, devendo os mesmos ser substituídos
por conta exclusivos do fornecedor.



4.8-O  recebimento  dos  serviços  ou  de  suas  etapas  será  efetuado  por
servidor  designado  pelo  Senhor  Prefeito  Municipal,  que  efetuará  a
fiscalização da mesma, com o endosso do Secretário Municipal de Obras e
Trânsito. 
4.9 – A Contratada poderá, em qualquer estágio dos serviços, sem prejuízo
ao  bom  andamento  dos  mesmos,  recuperar  atrasos  que  porventura
ocorridos em etapas anteriores do cronograma. 

5) Das Obrigações: 
5.1 –  As tarifas de água, energia elétrica e quaisquer outras atinentes a
obra correrão por conta da empresa contratada, bem como pelos encargos
trabalhistas,  previdenciário,  fiscais  e  comerciais,  seleção  de  pessoal  e
contratação,  bem  como  anotações  de  responsabilidade  técnica,  pela
execução das referidas etapas. 
5.2 – O local dos serviços encontra-se a disposição para visitação, as quais
serão acompanhadas pelo setor de engenharia desta Prefeitura. 
5.3  –  A  empresa  vencedora  se  compromete  apresentar  na  Secretaria
Municipal de Administração, ART de execução devidamente quitada no início
dos trabalhos, quando for necessário. 

6) Critérios de julgamento: 
O  julgamento  e  classificação  das  propostas  serão  realizados  em

função  do  preço  global  cotado,  classificando-se  em  primeiro  lugar  a
proposta formulada de acordo com o exigido e que consignar o  MENOR
PREÇO GLOBAL, consoante específica o art. 45, § 1º, inciso I da Lei 8.666
de 21 de junho de 1993 e com observância do previsto nos art. 43 e 44,
seus incisos e parágrafos, da Lei n. º 8.883/94. Ocorrendo empate, será
obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma, ocasião em que será
efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os
licitantes. 

7) Dos recursos: 
Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas

previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

8) Do Contrato: 
8.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a administração, num prazo de
três (03) dias, convocará o vencedor para assinar o Contrato, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
e 87 da Lei n. º 8.666/93 e mais a suspensão temporária de participação
em licitações e impedimento de contratar com a administração, por prazo
não superior a dois (02) anos.

8.2  –  Se,  dentro  do  prazo,  o  convocado  não  assinar  o  contrato,  a
Administração  convocará  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para sua assinatura em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços praticados,
ou então revogará a Licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa
sobre 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais suspensão prevista
no item anterior. 



8.3  –  O  Município  não  responderá  por  indenizações  oriundas  de  danos
causados a terceiros por culpa ou dolo da contratada, quando na execução
da obra de que trata este edital. 
8.4  –  Em caso  de  atraso  injustificado  na  execução,  será  aplicada  pela
Administração multa de 0,5% por dia de atraso, calculado sobre o valor que
a Contratada teria direito a receber na etapa. 
8.5 – A Contratada manterá, durante o período de execução da obra, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação. 
8.6 – O prazo de que trata o item 8.1, poderá ser prorrogado uma vez, pelo
mesmo  período,  desde  que  seja  feito  de  forma  motivada  e  durante  o
transcurso do mesmo. 
8.7 –  Assinado o contrato, atendidas as obrigações da Administração, a
Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para o efetivo início dos
trabalhos,  sob pena de incidência de multa  de 0,5% por dia de atraso,
calculado sobre o valor da etapa contratado e as demais sanções previstas
na Lei de Licitações. 
8.8 – Poderá haver rescisão do contrato nas seguintes hipóteses: 
a) Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, quando não cumpridas
pela CONTRATADA às cláusulas contratuais aqui estabelecidas ou quando
seu cumprimento se der do modo irregular seu; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para
a CONTRATANTE; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 

9) Das Penalidades: 
9.1 – A empresa sujeita-se às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88
da Lei Federal n.º 8666/93. 
9.2 – No caso de acontecer atraso (não justificado) para início da execução
das  obras,  será  cobrada  multa  de  0,5% (meio  por  cento)  do  valor  do
contrato por dia que exceda o prazo previsto para o início. 
9.3  -  Advertência  formal,  por  intermédio  do  setor  competente,  quando
ocorrer o descumprimento de cláusulas contratuais que não justifiquem a
aplicação de penalidade mais grave. 
9.4 –  Aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de
até 24 (vinte e quatro) meses pelo descumprimento reiterado de cláusulas
contratuais e prazos. 
9.5  –  Declaração  de  inidoneidade  para  contratar  com  a  Administração
Pública, nos casos de prática de atos ilícitos visando frustrar a execução do
contrato,  pelo  prazo  de  até  24  (vinte  e  quatro)  meses,  devendo  ser
publicada na imprensa oficial. 
9.6 –  As penalidades previstas  não serão relevadas,  salvo  quando ficar
comprovada  a  ocorrência  de  situações  que  se  enquadrem  no  conceito
jurídico de força maior ou caso fortuito. 

10) Condições Gerais: 
10.1 – As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que
oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos
ou  manifestadamente  inexequíveis,  serão  desclassificadas.  Não  serão
admitidas modificações ou substituições nas propostas ou quaisquer outros
documentos. 



10.2  –  Uma  vez  iniciada  a  abertura,  não  serão  aceitas  propostas  de
licitantes retardatários.
10.3 –  Fica vedado a empresa vencedora do presente processo licitatório
subcontratar a execução da obra para terceiros, sob pena de rescisão por
ato unilateral da administração (Art. 78, VI, LF 8.666/93). 

Informações  complementares  serão  obtidas  no  endereço  indicado
para o recebimento das propostas,  aonde poderão ser  encaminhados os
pedidos para participação no processo licitatório por parte de fornecedores
cadastrados, entre 08h00min e 11h00min e das 13h00min e 17h00min, ou
pelo telefone n. º 055-3262.1122. 

Paraíso do Sul, 17 de abril de 2020.

________________________________ 
   Comissão de Compras e Licitações 



Minuta do Contrato que Celebram o município de Paraíso do Sul – RS e _________.

Nº ___/2019. 

As partes Contratantes, de um lado o Município de Paraíso do Sul/RS, CNPJ
nº  92.000.207/  0001-84,  com  sede  na  Rua  Max  Retzlaff,  150,  neste  ato
representado  pelo  seu  Prefeito  Municipal  Artur  Arnildo  Ludwig,  doravante
denominado  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  _______________________,  com
sede  no  município  de  ____________,  CNPJ  nº  ___________,  doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente para em conformidade com a Carta
Convite nº 03/2020,  Lei  Federal  nº  8.666/93,  e alterações posteriores,  pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos obrigações e responsabilidade
das partes a seguir descritas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente Licitação a Contratação de empresa para: 

 - Execução indireta, pelo regime de empreitada global de serviços técnicos
e fornecimento de material/mão de obra, para a execução de reforma da
cobertura da Unidade Básica de Saúde, localizado na Avenida Afonso Pena,
baseado no Projeto Básico em anexo.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: 

A execução do presente contrato será de acordo com o Edital de Licitação
Carta Convite nº 03/2020, do Tipo Menor Preço Global. 

A  execução  dos  serviços  deverão  ter  seu  início  imediatamente  após  a
emissão  da  Ordem de  Serviço,  expedida  pela  Secretaria  Municipal  de  Obras  e
Trânsito, sob pena de multa de 0,5% do valor contratado por dia de atraso, caso
em que, não apresentada justificativa técnica, considerar-se-á rescindido de pleno
direito o contrato, com as cominações legais. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

A  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  a  importância  de  R$  _____
(________), sendo o valor de R$____________(__________) de materiais e de R$
__________________(_____________)  de  mão  de  obra,  referente  ao  Objeto
descrito na Cláusula Primeira. 

OS PAGAMENTOS ESTÃO CONDICIONADOS AOS SEGUINTES CRITÉRIOS: 
a) A efetiva execução dos serviços será supervisionada pelo fiscal da contratante
conforme o projeto. Não serão efetuados pagamentos antecipados. 
b) Apresentação das Notas Fiscais da Contratada contendo os dados do Processo
Licitatório, no valor correspondente aos constantes na proposta. 
Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da
lei que regula. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO: 

O presente contrato vigorará a partir da assinatura, tendo sua vigência a
partir  da  Ordem de  Serviço,  pelo  prazo  de  60 (sessenta)  dias,  podendo  ser
prorrogado  por  igual  período  se  houver  interesse  da  administração  ou  com
apresentação de justificativa da empresa contratada. 



CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10.01 – Fundo Municipal de Saúde.
1.022 – Prédios a serviço da Saúde.
449051 – Obras e Instalações. (1164) Reforma da Unidade Básica de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

1 – DOS DIREITOS: 
Constituem  direitos  da  CONTRATANTE,  receber  o  objeto  deste  contrato  nas
condições avançadas e do CONTRATADO receber o valor ajustado na forma e no
prazo convencionado. 
2 – DAS OBRIGAÇÕES: 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
Efetuar pagamento ajustado; e 
Dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução do contrato. 
Constituem obrigações do CONTRATADO: 
 – Prestar o serviço na forma ajustada; 
 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus
empregados; 
 –  Manter  durante  a  execução  do  contratado,  em  compatibilidade  com  as
obrigações por ele assumidas, todas as condições e qualificações exigidas no Edital
de Carta Convite 03/2020; 
 –  Apresentar  durante  a  execução  do  contrato,  se  solicitado,  documentos  que
comprovem a execução do contrato,  se  solicitado,  documentos  que comprovem
estarem  cumprindo  a  legislação,  em  especial,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 –  Assumir  inteira  responsabilidade  pelas  obrigações  fiscais  decorrentes  da
execução do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão
administrativa, previstos no art.77 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XXI e XVII do art.
78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido o termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
A  rescisão  deste  contrato  implicará  retenção  de  créditos,  decorrentes  da
contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na
assunção dos serviços pela contratante na forma que a mesma determinar. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

O CONTRATADO sujeita – se às seguintes penalidades: 
– Multa de 3% (três por cento) sobre o montante não adimplido do contrato em
caso de descumprimento das etapas do cronograma, exceto em casos justificados e
ou em atraso de repasse;



 –  Multa  de 8% (oito  por  cento)  sobre o  correspondente  ao saldo  restante  do
contrato,  no  caso  de  reincidência  no  atraso  das  etapas,  exceto  em  casos
justificados e ou em atraso de repasse, sendo considerada inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
 – Multa de 10 % (dez por cento) sobre o total do contrato no caso de inexecução
total  do  contrato,  cumulada  com  a  pena  de  suspensão  do  direito  de  licitar  e
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

A  supervisão  e  fiscalização  da  execução  deste  projeto  e  deste  contrato
ficarão a cargo da servidora Eng. Camila Freitas dos Santos – CREA/RS 210.493,
como responsável. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Fica  eleito  o  foro  da  comarca  de  Agudo  –  RS,  para  dirimir  dúvidas  ou
questões oriundas do presente contrato. 

Paraíso do Sul – RS,.......... de ... de 2020.

 
Artur Arnildo Ludwig
      Contratante Contratada 

Testemunhas:

 
1__________________________ 

2__________________________________


