
 

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

 
 
 
ATO CONVOCATÓRIO DE LICITAÇÃO N. º 02/2018. 

 
           A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através de sua Comissão de Com-
pras e Licitações, sito na Avenida 1º de Janeiro, 742 em Paraíso do Sul, Estado do Rio Gran-
de do Sul, pela presente convida a empresa de Vossa Senhoria a participar da licitação aci-
ma indicada, às 15h00min. do dia 23/01 (quinze horas – vinte e três de janeiro) de 
2018, no prédio da Secretaria Municipal de Administração, na modalidade CONVITE do tipo 
MENOR PREÇO, cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com o pre-
ceituado na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas modificações posteriores , sob 
as seguintes condições: 

 

1) Objeto da licitação: 
 
 

- Aquisição de 12 (doze) fossas sépticas com capacidade de 1.825 litros.  
 
Destino: Manutenção da rede de abastecimento de água potável no Município. 
 
 
2) Do pedido e da origem dos recursos: 
  

A presente licitação origina-se do Pedido de Compras n. º 010/2018 da Secretaria 
Municipal de Obras e Trânsito. 
 

Órgão - 09.01 – Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 
Projeto – 2.055 – Serviços de Esgotamento Sanitário. 
E.D. - 339030 – Material de Consumo (297). 

 
3) Das propostas e habilitação: 
 
 3.1. As licitantes deverão apresentar documentação e propostas em 02 (dois) enve-
lopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo, obrigatoriamente, em suas partes ex-
ternas, além do nome da licitante, a modalidade e 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 comprovação de regulari-
dade fiscal, através de apresentação do envelope n. º 1, contendo, obrigatoriamente, a do-
cumentação referida a seguir: 
 
a) Certidão Negativa de Débito (CND) para com a Previdência Social, expedida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), de acordo com o art. 47, inciso I, da Lei n. º 8.212/91. 
 
b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal, conforme dispõe a Lei n. º 8.036/90. 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitidos pela Procuradoria da Fa-
zenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei. 



 
d) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do arti-
go 27, inciso V da Lei Federal n. º 8.666/93. 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento ao disposto na Lei 
n.º 12.440, de 07/07/2011. 

 
3.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da impren-
sa oficial. 
 

3.3. O envelope de n. º 02 deverá conter a proposta datilografada, datada e assinada 
pelo representante legal do proponente, isenta de emendas, rasuras e ou entrelinhas. 

 
3.3.1 No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a ma-

teriais, equipamentos e  ferramentas,  bem  como todas as despesas e obrigações relativas a 
salários,  previdência social, tributos, contribuições, seguros,  material de consumo,  frete e 
descarga por conta da empresa vencedora,  lucro e tudo mais que for necessário até a en-
trega ao Município.  
 

3.3.2 Prazo de validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data 
marcada para abertura do envelope. 

 
4) Condições de Fornecimento e Pagamento: 
 
a) O vencedor terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para proceder à entrega das mer-
cadorias, na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, mediante apresentação de nota fiscal, 
contados da homologação do resultado pelo Senhor Prefeito Municipal. 
   
b) O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento em 
duas parcelas iguais e consecutivas: a primeira até 15 (quinze) dias corridos da apre-
sentação da referida nota fiscal fornecida pela empresa, e a segunda em 30 (trinta) dias do 
pagamento da primeira. 

 
5) Critérios de julgamento: 
 

O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do preço to-
tal, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de acordo com o exigido e que 
consignar o MENOR PREÇO, 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. 
 
6) Dos recursos: 
 

Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no ar-
tigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
7) Condições Gerais: 
 
a) As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens 
nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manisfestadamente inexeqüíveis, 
serão desclassificadas. Não serão admitidas modificações ou substituições nas propostas ou 
quaisquer outros documentos.   
 



b) Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. 
 
c) O atraso no cumprimento do prazo de entrega, quando a sua justificação não for aceita 
pela Prefeitura, implicará em multa de até 10% (dez por cento) ao mês, pro-rata dia, sobre 
o valor do fornecimento e as demais sanções previstas na Lei de Licitações. 
 
 Informações complementares serão obtidas no endereço indicado para o recebi-
mento das propostas, aonde poderão ser encaminhados os pedidos para participação no 
processo licitatório por parte de fornecedores cadastrados, entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 
e 17:00 horas, ou pelo telefone n. º 055-3262.1122/1032/1500. 
      
 
 

Paraíso do Sul, 10 de janeiro de 2018. 
 
     
                     __________________________________________ 
                Comissão de Compras e Licitações  


