
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE CONTRATAÇÃO EMPREITADA GLOBAL 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 COM O FORNECIMENTO DE EQUIPE E MATERIAS INERENTES A ESTA ATIVIDADE    

 

PREÂMBULO 

 

I.- O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua 

Amaro Souto, nº. 2203, Bairro Centro, por intermédio da Prefeita Municipal em exercício, Sra. Zilase Rossignollo 

Cunha, que no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados através da 

Concorrência Pública 002/2019, que no dia 08 de Agosto de 2019, às 09h00min horas, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul/RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade 

de receber propostas de empresas interessadas na “Prestação de Serviços de Manutenção, Correção e 

Substituição de Iluminação Pública com o Fornecimento de Equipe e Materiais Inerentes a Esta 

Atividade”, conforme descrição contida no objeto, de acordo com as exigências detalhadas no projeto básico, na 

forma de Execução Indireta, com critério de julgamento do tipo Menor Preço Global, pelo regime de empreitada 

por preço global, em conformidade com as disposições da Lei nº. 8.666/1993. 

II.- O presente Edital e seus anexos poderá ser examinado ou retirado pelos interessados, no site da  Prefeitura 

Municipal de Rosário do Sul/RS: http://www.prefeituraderosario.com.br/licitaes 

 

01.- DO OBJETO 

 

1.1.- O presente edital tem por objeto a contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo menor preço, 

empreitada por preço global, de serviços de manutenção, correção e substituição de iluminação pública com o 

fornecimento de equipe e materiais inerentes a esta atividade, para 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta mil) 

pontos de iluminação pública integrantes da área urbana do Município de Rosário do Sul/RS, mediante as 

condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2.- O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão feito por menor preço global, com formalização 

de contrato de prestação de serviço. 

1.3.- O valor global estimado do referido processo licitatório R$ 55.334,24 (cinquenta e cinco mil trezentos e trinta 

e quatro reais e vinte e quatro centavos). As propostas ofertadas deverão se limitar ao valor acima estimado, sob 

pena de desclassificação. 

1.4.- As especificações técnicas referentes à execução de cada um dos serviços encontram-se no Anexo I – 

Projeto Básico. 

1.5.-  A subcontratação do objeto não é permitida, salvo para a destinação final dos resíduos perigosos.  

  

02. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1.- Poderá participar desta licitação qualquer interessado que detenham atividade pertinente e compatível com o 

objeto acima, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos e, que satisfaçam as condições deste Edital, 

inclusive quanto à documentação. 

2.2.- Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas ou jurídicas que: 

 

http://www.prefeituraderosario.com.br/licitaes


a).- Em processo de dissolução, liquidação, falência, concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 

fusão, cisão ou incorporação; 

b).- que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por esta 

tenham sido declaradas inidôneas; 

c).- que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 

qualquer que seja sua forma de constituição, estejam participando concomitantemente no processo licitatório; 

d).- estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País; 

e).- demais pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, 

ou que a lei proíba. 

2.3.- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para assegurar o estabelecido na Lei Complementar nº. 

123/2006, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

deverão apresentar à Comissão de licitação, no ato da sessão de abertura do procedimento licitatório ou no 

credenciamento, Declaração de enquadramento como ME ou EPP, devidamente assinada pelo seu representante 

contábil, conforme Modelo - Anexo III. 

2.4.- A declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da sessão de abertura dos 

Envelopes, sob pena de não ser aceita. 

2.5.- A certidão fornecida pela Junta Comercial substitui a declaração constante do Anexo III. 

2.6.- Qualquer outro modelo de declaração deverá conter todas as informações constantes do Modelo - Anexo III, 

sob pena de não ser aceita. 

2.7.- A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte 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. 

2.8.- O benefício de que trata o item anterior, não eximirá a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição. 

2.9.- A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.10.- Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos, sem poder invocar 

qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral 

cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 

2.11.- Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

2.12.- A participação nesta licitação importa à licitante, a irrestrita aceitação das condições estabelecidas no 

presente Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas e técnicas aplicáveis. 

2.13.- O licitante arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de sua 

proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 

2.14.- O poder Executivo Municipal de Rosário do Sul/RS, reserva-se o direito de revogar a presente licitação por 

razões de interesse público ou anulá-la no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, sem que caiba direito 

indenizatório a quaisquer dos licitantes. 

  

03.- DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1.- Na abertura da sessão pública, conforme o dia, horário e local mencionado no preâmbulo deste Edital, o 
representante legal da licitante deverá realizaro seu credenciamento, entregando a Comissão Permanente de 
Licitações, apenso externamente ao envelope nº 01, os seguintes documentos: 
 

 

a).- original da cédula de identidade ou documento equivalente, para conferencia e posterior devolução; 
b).-  original ou cópia simples do Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, inscrição do ato 
constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício 
e, ainda, 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; 
c).- Procuração hábil, nos termos da Lei ou Carta de Credenciamento; 

 
3.2.- A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 3.1, não 
excluirão o licitante do certame, mas impedirão o seu representante de se manifestar pela empresa, bem como 
praticar qualquer outro ato inerente a este procedimento. 
3.3.- O representante legal ou procurador do licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por outro, desde 
que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do subitem 3.2. 
3.4.- Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de um 
licitante. 
3.5.- Caso o licitante não deseje fazer-se representar na sessão pública, deverá encaminhar e protocolar os 
envelopes de habilitação e de proposta(s) diretamente à Comissão Permanente de Licitações, por meio de 
portador, até a data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital. 
 

04.- DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

4.1.- Os documentos de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA FINANCEIRA, exigidos neste Edital, deverão ser 

apresentados em envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

  

ENVELOPE Nº. 01- HABILITAÇÃO 

AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2019 

PROPONENTE (Nome Completo da Licitante) 

 

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 

AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2019 

PROPONENTE (Nome Completo da Licitante) 

 

05.- DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

5.1.- As licitantes deverão entregar os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

FINANCEIRA”, simultaneamente, até o dia, horário e local da abertura da licitação, localizado no endereço 

constante do preâmbulo deste Edital; 

5.2.- Admitir-se-á a remessa dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

FINANCEIRA” pelos Correios, preferencialmente via SEDEX, com aviso de recebimento, desde que entregues até 

o dia e horário indicado no preâmbulo, no atendimento no Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 

endereço informado no preâmbulo, sendo que os 02 envelopes, fechados, deverão ser remetidos dentro de um 

único invólucro; 

5.3.- O Município de Rosário do Sul e a Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão e nenhum 

efeito produzirá para a licitante se a documentação e as propostas encaminhadas por via postal, por conta e risco 

exclusivos da remetente, não forem entregues em tempo hábil à Comissão; 

5.4.- Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no preâmbulo, os eventos respectivos ficam transferidos 

para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o local preestabelecidos; 

5.5.- Após a Comissão Permanente de Licitações declarar o encerramento do prazo para recebimento dos 

envelopes, nenhum outro será aceito, tampouco serão permitidos quaisquer adendos, substituições ou emendas 

quanto a documentação ou propostas apresentadas. 

5.6.- A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA FINANCEIRA” será 

iniciada no dia e horário indicados no preâmbulo, em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada 

pelos membros da Comissão e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

5.7.- Não serão considerados, em nenhuma hipótese, documentos apresentados por fax, telegrama, e-mail ou 

qualquer outro meio não previsto neste edital. 

5.8.- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 



 

06.- DA HABILITAÇÃO 

  

6.1.- O Envelope nº. 01, relativo à DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverá conter obrigatoriamente: 

 

I).- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

- Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da empresa; 

- Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial representativa, no caso de empresa individual; 

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado perante a Junta Comercial, em se 

tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição 

de seus administradores; 

- Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

- 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, devendo a documentação 

apresentada ser autenticada pelo consulado do Estado soberano a que está vinculada, além de, 

obrigatoriamente, ser vertida ao vernáculo por tradutor juramentado; 

- Deverá conter também, declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar, e contratar com a 

Administração Pública, e de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, não emprega menores de dezesseis anos, ou se emprega ou não menores a partir de quatorze anos na 

condição de aprendiz, tudo isso em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

conforme modelo constante no Anexo IV. 

  

II). - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

  

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da empresa; 

- Certidão de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal e Estadual do domicílio ou sede da licitante, por 

meio de certidão emitida pelo órgão competente; 

- Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos 

relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 

1751/2014; 

- Prova de Regularidade relativa ao FGTS, expedida pela CEF, conforme Lei n.º. 8.036 de 11 de maio de 1.990 e 

artigo 29 da Lei 8.666/93; 

- Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/2011. 

- Certidões positivas com efeito de negativa serão aceitas. 

 

III).- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

- A licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por ente público ou 

privado, comprovando que tenha executado serviços pertinentes ao objeto deste edital, por ser considerado o 

serviço de maior relevância; 

- A licitante deverá apresentar registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), da sede de seu domicílio; 

- A licitante deverá fazer a indicação do (s) responsável (eis) técnico(s) pela execução dos serviços, em caso de 

se sagrar vencedora, através de declaração, onde irá constar no mínimo o(s) nome(s) do profissional (ais) e o(s) 

seu(s) número(s) de registro(s) perante os conselhos CREA ou CAU; 

- Comprovação de Capacidade Técnico Profissional, em nome do responsável técnico da empresa (Eng.º 

Eletricista), através de atestado fornecido por pessoa(s)/entidade(s)/empresa(s) de direito público ou privado, 

devidamente certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente, comprovando ter o mesmo executado 

serviços de: 



a).- manutenção de pontos de iluminação em logradouros; ou 

b).- instalação de pontos de iluminação em logradouros; ou 

c).- eficientização de pontos de iluminação em logradouros; ou 

d).- remodelação de pontos de iluminação em logradouros. 

- Comprovação de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante (proponente), através de 

atestado fornecido por pessoa(s)/entidade(s)/empresa(s) de direito público ou privado, devidamente vistado ou 

certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente, comprovando ter a mesma executado serviços de: 

a).- manutenção de no mínimo 8.000 pontos de iluminação em logradouros, ou 

b).- instalação de no mínimo 8.000 pontos de iluminação em logradouros, ou 

c).- eficientização de no mínimo 8.000 pontos de iluminação em logradouros, ou 

d).- remodelação de no mínimo 8.000 pontos de iluminação em logradouros. 

- Serão aceitos atestados de mais de um contrato, desde que o período de execução dos serviços de manutenção 

e/ou instalação e/ou eficientização e/ou remodelação de pontos de iluminação em logradouros seja o mesmo; ou 

seja, deverá comprovar por meio de 01 (um) ou mais contratos a manutenção e/ou instalação e/ou eficientização 

e/ou remodelação de no mínimo 8.000 pontos de iluminação em logradouros no período de 12 (doze) meses. 

- O quantitativo total dos serviços executados poderá ser comprovado por meio da soma dos serviços de 

manutenção, instalação, eficientização, remodelação de pontos de iluminação em logradouros. 

 

 

 

 

 

  

IV)- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  

 

 

 

- Certidão de inexistência de processo falimentar ou de recuperação judicial previstas na Lei nº. 11.101, de 

09/02/2005, ou mesmo de concordata em nome da empresa, ajuizada em data anterior ao advento do diploma 

legal citado, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. A certidão requerida deve apresentar data 

inferior a 60 (sessenta) dias da entrega das propostas. 

- Comprovação de possuir Capital Social ou patrimônio líquido igual ou superior a R$ 55.334,24 (cinquenta e 

cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 

- A comprovação acima citada será feita pelo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigidos e 

apresentados na forma da Lei, conforme disposto no art. 31, I da Lei 8.666/93. 

- A apresentação do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, deverá ser 

devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, exigível na forma da lei, que 

comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

- A Comissão Permanente de Licitação poderá se socorrer com relação à documentação da qualificação 

econômico- financeira, com destaque às avaliações patrimoniais, a setores técnicos internos ou externos, a fim de 

obter parecer que possibilite melhor julgamento. 

- A licitante deverá comprovar a sua boa situação financeira, nos termos do § 5º do art. 31 da Lei n.º 8.666/93, 

através da apresentação do balanço, o qual deve ser obrigatoriamente formulado e apresentado em papel 

timbrado, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade. A comprovação se dará através do 

atendimento mínimo do seguinte índice de grau de endividamento, computados a partir das informações 

contábeis abaixo: 

 

 

 

 



 

 

 AC  

Liquidez Corrente ______ = índice mínimo  

 PC 

 

                          AC + ARLP 

Liquidez Geral ___________  

                         PC + PELP 

    Pl 

Gerencia de Capitais de Terceiros ___________ 

 

           PC+ PELP 

 

  

GE = (PC + PELP) / AT <=1.0 

 

 

 

GE = Grau de endividamento  

PC = passivo circulante 

ELP = exigível a longo prazo  

AT = ativo total 

  

 

V.- DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 

- O Envelope nº 2, devidamente lacrado e identificado, deverá conter a PROPOSTA FINANCEIRA, de acordo com 

a tabela constante no Anexo VI. 

- São requisitos indispensáveis da PROPOSTA FINANCEIRA: 

- Ser datilografada ou impressa de forma eletrônica, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

contendo a razão social e endereço da licitante; 

- Ser assinada, por pessoa autorizada pela licitante, na última folha e preferencialmente rubricada e numerada, 

sequencialmente, em todas as folhas; 

- Ser entregue no local, dia e horário determinados neste Edital; 

- Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de reunião de entrega da 

documentação e proposta; 

- Conter o valor global, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com até duas casas decimais. 

- Havendo divergência entre o preço unitário e o global, prevalecerá o primeiro, e entre o valor em algarismo e por 

extenso, prevalecerá este último; 

- Conter prazo para início das atividades não superior a 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato. 

- Os preços propostos serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração do mesmo. 

- As planilhas de custos constantes deste edital serão consideradas como preço máximo pela Administração, para 

fins de aceitabilidade das propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.- DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

7.1.- O julgamento da habilitação dos interessados será feito à vista do exame dos documentos 

apresentados, abrindo-se vista as licitantes a fim de que juntamente com a Comissão Permanente de 

Licitações rubriquem os documentos, de conformidade com o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.666/93. 

7.2.- Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste Edital e em 

seus anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas. 

7.3.- A Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, 

poderá a seu critério exclusivo suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar 

os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a 

reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado do julgamento da 

habilitação. 

7.4.- Ocorrendo o caso previsto no item anterior, as propostas financeiras dos participantes serão 

colocadas em envelope lacrado, contendo no seu anverso o numero deste certame e os dizeres 

“Propostas Financeiras”, devendo ser rubricados em seu fecho pela Comissão e representantes legais, 

ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação ou após o julgamento dos recursos se 

interpostos. 

7.5.- O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada não impedirá que ela 

se realize, não cabendo ao ausente o direito de reclamação de qualquer natureza. 

7.6.- Será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos exigidos e de acordo 

com as especificações e exigências em conformidade com as disposições deste Edital. 

7.7.- Será inabilitado o proponente que não atender às exigências deste Edital. 

7.8.- Julgada a habilitação e estando presentes os representantes legais das licitantes, a Comissão 

poderá, na mesma reunião, proceder à abertura dos envelopes das propostas financeiras dos 

habilitados, desde que tenha havido desistência expressa dos mesmos em interpor recurso, o que será 

consignado em ata, devolvendo à (s) inabilitada(s) o(s) seu(s) envelope(s) de Proposta(s) Financeira(s). 

Na ausência do representante legal da empresa a Comissão suspenderá a reunião e intimará os 

ausentes, através de publicação na Imprensa Oficial, sobre o resultado da habilitação na forma do 

parágrafo 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93. 

7.9.- A inabilitação da licitante importa a perda do direito de participar das fases subsequentes. 

  

08.- DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS 

  

8.1.- A Comissão Permanente de Licitações, depois de concluída a fase de habilitação, procederá à 

abertura dos envelopes com o sobrescrito “Proposta Financeira”, das licitantes habilitadas. 

8.2.- Todas as Propostas serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes das licitantes 

presentes, suspendendo-se a reunião a fim de que a Comissão tenha melhores condições para analisar 

as Propostas Financeiras. 

8.3.- No julgamento das referidas propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, será 

considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço global, considerando a soma dos 

valores apontados nos serviços descritos em cada item do objeto, discriminando o preço unitário de cada 

um, vedada a não apresentação de proposta em qualquer um dos objetos, sob pena de desclassificação 

da integralidade da proposta. 

8.4.- Na ocorrência de empate de preço entre 02 (duas) ou mais Propostas, a classificação se fará por 

sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes habilitadas serão convocadas, conforme preleciona 

o parágrafo 2º do art.45 da Lei 8.666/93, excetuando-se o contido no parágrafo 2º do artigo 3º da mesma 

Lei. 

8.5.- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou em seus Anexos, 

ou preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

8.6.- Será desclassificada a Proposta Financeira que: 

8.6.1.- Contiver qualquer oferta de vantagem não prevista nesta licitação, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseado nas ofertas das demais licitantes; 

8.6.2.- Apresentar preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 



os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este 

Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

8.7.- Não atendam às exigências do Edital ou imponha condições; 

8.7.1.- Seja omissa, vaga ou apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.7.2.- Apresentar preço global acima do valor estipulado no edital ou preço global manifestamente 

inexequível, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 48 da Lei Federal 8.666/93; 

8.8.- Como critério de desempate, será assegurada preferência para as micro empresas, empresa de 

pequeno porte e cooperativas, conforme previsto no art. 42 e 45 da Lei Complementar 123/2006.  

8.9.- As demais hipótese de empate terão como critério de desempate o sorteio em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes.    

8.10.- Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá, a seu juízo, fixar prazo de 08 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 

8.666/93; 

8.11.- A deliberação da Comissão ficará sujeita a homologação da Senhora Prefeita Municipal. 

 

09.- DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 

 

9.1.- O recurso e a impugnação terão prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da lavratura de cada ata e 

serão dirigidos ao Senhor Secretário de Administração do Município de Rosário do Sul/ RS, por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitações, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-los devidamente informados, à autoridade superior que 

proferirá sua decisão no quinquídio subsequente ao recebimento. 

9.2.- Somente poderá recorrer, impugnar edital ou recurso, ter vista dos autos ou requerer certidões, o 

representante legal, mandatário constituído ou pessoa expressamente credenciada pela licitante. 

9.3.- Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações quando da 

habilitação ou inabilitação dos licitantes, assim como o julgamento das Propostas, terão efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, 

devendo ser entregue contra recibo na Seção de Protocolo Geral desta Prefeitura, e conter 

obrigatoriamente, sob pena de não serem conhecidos: 

a).Nome e endereço da licitante; 

b).Data e assinatura, esta com a menção do cargo e nome do signatário; 

c).Objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados; 

d).Fundamentação do Pedido; 

e).Instrumento público ou particular de procuração ou Contrato Social, que credencie o peticionário na 

forma dos itens deste Edital. 

9.4.- Na fluência dos prazos para interposição de recurso ou impugnação, o processo ficará na no 

Departamento de Licitações e Contratos, onde as licitantes poderão ter vista dos autos. 

9.5.- Interposto o recurso será publicado na imprensa oficial do Município de Rosário do Sul e 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de 

conformidade com o parágrafo 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93. 

9.6.- Os recursos interpostos fora do prazo ou entregues em local diverso do indicado no item acima, não 

serão conhecidos. 

9.7.- Decidido o recurso, a Comissão dará conhecimento às licitantes, através de aviso publicado na 

Imprensa Oficial do Município de Rosário do Sul. 

9.8.- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 

da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido na Sala da Seção de Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no parágrafo primeiro do artigo 113 da mesma Lei. 

9.9.- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, a licitante 

que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 



9.10.- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

9.11.- Para contagem do prazo de interposição de recurso (artigo 109 da Lei 8.666/93), será considerado 

o dia inicial o seguinte ao da lavratura da ata na qual tenha sido registrado o aviso respectivo ou da sua 

publicação. 

 

10.- DA GARANTIA 

 

10.1.- No momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, conforme 

previsto no art. 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 8.666/1993.     

10.2.- Para garantia do fiel cumprimento do Contrato a ser firmado, a empresa vencedora deverá, por 

ocasião da assinatura, prestar garantia equivalente a 05% (cinco por cento) do valor total do Contrato, 

com fundamento no artigo 56 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

10.3.- A CONTRATADA poderá escolher uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou em 

títulos da dívida pública; seguro garantia ou fiança bancária. 

10.4.- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o pagamento de dívidas 

trabalhistas, previdenciárias, fundiárias, fiscais, indenização a terceiros, pagamento de multas contratuais 

municipais, devidas ou de responsabilidade da CONTRATADA em razão da prestação dos serviços 

objeto do contratado, bem como os prejuízos ao CONTRATANTE resultantes da conduta de seus 

prepostos e contratados. 

10.5.- A garantia deverá ser apresentada até a data da assinatura do Contrato. 

10.6.- A garantia deverá ser apresentada no Departamento de Licitações e Contratos deste Município. 

10.7.- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída, mediante solicitação por 

escrito, após recebimento definitivo do objeto da contratação. 

 

11.- DAS PENALIDADES 

 

11.1- A licitante vencedora que se recusar injustificadamente, a assinar o contrato com a Prefeitura 

Municipal de Rosário do Sul, no prazo fixado neste Edital, caracterizando o descumprimento da 

obrigação assumida, será multada em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, podendo a 

Administração convidar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e 

as mesmas condições da vencedora. 

11.2.- Demais inconformidades ocorridas na execução contratual, pela prestação inadequada dos 

serviços ou pela ausência de cumprimento de qualquer obrigação, estão previstas no Anexo I, Minuta do 

Contrato, e no item “Do Direito das Obrigações”, sujeitando-se a licitante vencedora às sanções 

pecuniárias e administrativas previstas. 

 

12. - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL 

 

12.1.- O valor mensal do contrato poderá sofrer reajuste anual, nos termos do art. 40, XI da Lei n.º 

8.666/93, a ser apurado a cada 12 (doze) meses, nos termos da variação positiva acumulada no período 

do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 

12.2.- Para a aplicação do reajuste, a contratada deverá apresentar requerimento específico, através de 

entrega na Seção de Protocolo Geral desta Prefeitura, para que seja apreciado pelos órgãos internos e 

conferido por meio de Termo de Aditamento. 

12.3.- O valor do contrato poderá ser reequilibrado em caso de ocorrência de acréscimo quantitativo de 

seu objeto, nos limites previstos em Lei, em caso de ocorrência de aumento real na remuneração dos 

trabalhadores, ou de inclusão de novo direito não previsto em convenção, acordo ou dissídio coletivo, 

não suportado por si só pela aplicação índice de reajuste anual contratual, ou nas demais situações que 

possam ser enquadradas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

12.4.- No caso do item anterior, a contratada deverá comprovar, em expediente administrativo específico, 



por meio das planilhas de preços que integraram a licitação, a ocorrência de consequências incalculáveis 

à equação econômico-financeira inicialmente contratada, ficando a cargo do Poder Público a análise 

global quanto ao seu deferimento ou não, sempre atentando-se a fatores de preços de mercado e ao 

interesse público. 

 

 

13.- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  

13.1.- Os recursos orçamentários dessa contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 
CONTA PROJ/ATIV CAT.  ECON FONTE DE REC. 

102 2022000 3.3.90.39.00.00.00 

 

1023 - Programa Iluminação Pública 

100 2022000 3.3.90.30.00.00.00 1023 - Programa Iluminação Pública 

 

14.- DO PAGAMENTO 

  

14.1.- Os pagamentos serão efetuados em parcelas fixas mensais, até o 30º (trigésimo) dia após o último 

dia do mês em que se deu a realização dos serviços, mediante a apresentação junto a Secretaria 

Municipal de Fazenda, de nota fiscal e/ou fatura com a discriminação dos serviços executados e 

mediante relatório de fiscalização expedido pelos fiscais do contrato, submetido à supervisão da 

Secretaria Municipal de Obras, Viação, Trânsito e Transporte, onde se ateste com precisão a plena 

execução dos serviços, ou a execução parcial, com a imputação dos devidas abatimentos cabíveis, além 

dos respectivos comprovantes de encargos previdenciários e legais. 

14.2.- Os fiscais do contrato deverão ser mensalmente municiados pela Contratada de informações para 

elaboração do relatório de fiscalização, tais como:  

.- a relação de funcionários envolvidos na execução dos serviços, juntamente com as guias comprovando 

o recolhimento do INSS e do FGTS do mês anterior, bem como apontar o número de caminhões rodando 

e em reserva, comprovada mediante apresentação de autorização de circulação da frota, com validade 

de 06 (seis) meses. 

14.3.- Os documentos supracitados deverão acompanhar o relatório de fiscalização expedido pelos 

fiscais do contrato e submetido também à supervisão da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Trânsito 

e Transporte. 

14.4.- Somente nos pagamentos realizados após 60 (sessenta) dias do vencimento de cada parcela 

mensal, é que incidirão juros simples de mora de 1% ao mês. 

 

15.- DOS PRAZOS 

 

15.1.- O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da 

Lei n.º 8.666/93, prazo este contado a partir da data da emissão da ordem de serviço inicial a ser 

expedida pela Secretaria Municipal de Obras, Viação, Trânsito e Transporte. 

 

16.- DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FICALIZAÇÃO 

 

16.1.- Os serviços serão prestados no Município de Rosário do Sul, sendo desenvolvidos na zona urbana 

desta cidade. 

16.2.- A fiscalização do Contrato será exercida através de responsável técnico designado pelo órgão 

demandante dos serviços. 

16.2.2.- O fiscalizador deverá observar e fazer cumprir as legislações pertinentes e relativas à matéria, 



tais como: 

 

§1.º O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

§2.º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

§3.º A Contratada poderá manter preposto, aceito pela Administração do Contratante, durante o período de vigência 

do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

§4.º A Contratada designa como seu Responsável Técnico o Sr.  , assegurando, sob pena de 

responsabilidade, que o mesmo preenche as condições fixadas no Edital. 

§5.º A Administração Pública Municipal designará o(s) servidor(es) para efetuar a fiscalização dos serviços e a 

gestão do contrato por meio de ato administrativo. 

§6.º O responsável pela fiscalização dos serviços e a gestão do contrato deverá encaminhar cópia do ato 

administrativo de sua designação para o Setor de Contratos – Secretaria de Município de Finanças, em até 05 

(cinco) dias da data de emissão. 

§7.º Deverá ser observado o disposto no termo de referência. 

 

17.- DO CONTRATO 

 

17.1.- O Licitante vencedor terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a homologação do 

processo licitatório para assinar o termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, nos 

termos do art. 64, da Lei 8.666/93 e sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei e neste 

Edital; 

17.2.- Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação das propostas, para a assinatura do contrato em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive nos preços, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

18.- DO DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES 

 

18.1.- Constituem direitos do contratante, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas, na 

forma e no prazo convencionados. 

18.2.- Constituem direitos da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

18.3.- Constituem Obrigações do Contratante: 

 

a).- Efetuar o pagamento ajustado; 

b).- Dar a contratada as condições necessárias a regular execução do contrato; 

c).- Receber o objeto do contrato; 

d).- Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços prestados; 

e).- Observar as demais disposições do termo de referência. 

 

18.4.- Constituem Obrigações da Contratada: 

 

a).- Responsabilizar-se-á integral e isoladamente, cível e criminalmente, por todos os danos causados a terceiros, a integrantes da 

Administração e a empregados e/ou prepostos seus, bem como, por todos e quaisquer danos pelos mesmos sofridos em razão de 

ação ou omissão sua, na prestação dos serviços, garantindo ao Município direito regressivo por tudo o que acaso tenha que 

dispender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizado, incluindo honorários periciais, advocatícios e custas processuais. 

b).- Responsabilizar-se-á ainda isolada e exclusivamente: 

.- por todos os encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários, cíveis e criminais decorrentes dos contratos de trabalho e/ou 

cíveis que firmar para a consecução dos serviços, assim como pelo estrito respeito às normas de saúde, higiene e segurança; 

.- por despesas e providências necessárias à inscrição do serviço junto aos órgãos e repartições competentes, pagamento do 

seguro de responsabilidade civil e pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais 

ou municipais, em consequência do fato imputado à Contratada e/ou ao seu respectivo pessoal; 



.- pela manutenção de seguro de acidente do trabalho de todos os operários e empregados em serviço, bem como visitantes, 

fiscalização e fornecedores que adentrarem no canteiro dos serviços; 

.- por quaisquer acidentes no trabalho de execução dos serviços contratados, por uso das patentes registradas, por danos 

resultantes de caso de fortuito ou força maior, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos 

oriundos dos serviços contratados, mesmo que ocorridos na via pública; 

.- assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato. 

c).- Executar o serviço atendendo taxativamente, aos Projetos, Memoriais Descritivos, Especificações e Planilhas de Orçamento, 

observando em toda a respectiva extensão, as disponibilidades legais aplicáveis à espécie, as normas da ABNT, e as diretrizes e 

preceitos emergentes do CREA ou Conselho Profissional competente; 

d).- Providenciar a sinalização do trânsito no local dos serviços, fornecendo, distribuindo e mantendo todo o material necessário 

para tanto. 

e).- Manter responsável técnico que possa realizar as devidas anotações no diário de obra e prestar todos os esclarecimentos que 

sobre ela forem solicitados. 

f).- Respeitar as propriedades circunvizinhas ao empreendimento, de tal sorte que não sofram qualquer dano em razão do mesmo. 

g).- Obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho e o fornecimento de todo o equipamento de proteção individual - EPI, 

necessário ao pessoal utilizado na prestação dos serviços; 

h).- Empreender vigilância ininterrupta no local dos serviços, sendo de sua responsabilidade, independentemente de culpa, toda e 

qualquer perda de materiais, equipamentos, etc, resultante de roubo, furto, atos de vandalismo, ou qualquer outro fato de natureza 

semelhante, que venha a ocorrer no local dos serviços; 

i).- Substituir, sempre que exigido pelo engenheiro ou fiscal, o profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for 

prejudicial, inconveniente ou insatisfatório para a execução dos serviços; 

k).- Remover o entulho e os materiais não utilizados na execução dos serviços, durante toda sua execução, mantendo limpo o local 

dos serviços; 

j).- Realizar teste de todos os equipamentos e instalações, de sorte que se mantenham em perfeito estado de funcionamento; 

k).- Manter, na direção do serviço, o(s) profissional(is) habilitado(s) como responsável (is) técnico(s) que firmaram a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) pelo mesmo, na forma de legislação vigente. 

l).- Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade ou pagar, em dobro, o 

custo desses reparos, se o contratante os fizer independente das penalidades cabíveis; 

m).- Refazer às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência às Normas Técnicas vigentes; 

n).- Permitir e facilitar a fiscalização do contratante, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados; 

o).- 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; 

p).- Observar as demais disposições do termo de referência. 

 

18.5.- Antes do início do serviço, a Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART ou RRT) do mesmo junto ao CREA ou Conselho Profissional competente. 

18.6.- Todos os materiais a serem empregados deverão ser previamente aprovados pelo serviço de 

fiscalização do Município. 

18.7.- Qualquer alteração do projeto original deverá ser objeto de prévia aprovação formal por parte do 

Município, sob pena de correr a despesa decorrente da execução do projeto alterado, por conta e risco 

da Contratada. 

 

19.- DA RESCISÃO 

 

19.1.- O contrato resultante da presente licitação poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77, 78, 79 

e 80 da Lei Federal nº 8666/93. 

19.2.- O contrato também poderá ser rescindido nos casos em que se verificar que o contratado não 

preenchia ou não mais preenche os requisitos de habilitação. 

19.3.- Nas hipóteses legais de rescisão administrativa solicitada pela contratada, esta deverá submeter o 

seu pedido, necessariamente fundamentado, à apreciação da contratante através de requerimento 

protocolado e instruído com a documentação comprobatória dos fatos alegados. 

19.4.- A rescisão administrativa será precedida de autorização expressa e fundamentada da autoridade 

competente. 

19.5.- A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisão prevista no art. 77 da Lei 

Federal nº 8666/93. 

 

 

20.- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



 

20.1.- Se o licitante vencedor recusar-se a executar o serviço, injustificadamente, serão convocados os 

demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às 

penalidades, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis. 

20.2.- Na hipótese de descumprimento parcial ou total pelo licitante vencedor das obrigações assumidas, 

ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o Município poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 

aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 

 

I- Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento das 

exigências editalícias que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave; 

 

II- Multa equivalente aos percentuais ou valores relacionados no termo de referência, sendo que: 

a).- O atraso na execução dos serviços sujeitará a Contratada ao pagamento de multa no percentual 

acima, por dia de atraso, até o limite máximo de 10% sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das 

demais sanções previstas neste instrumento; 

b).- A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório, e a sua cobrança não isentará a Contratada da obrigação de indenizar eventuais perdas 

e danos; 

c).- A multa aplicada a Contratada e os prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, 

serão deduzidos de qualquer crédito a que tenha direito a Contratada, cobrados diretamente ou 

judicialmente. 

 

III.- Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução parcial que 

não esteja prevista no termo de referência e 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto contratado. 

 

IV.- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na 

oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e 

quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser aplicada quando: 

a).- apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b).- recusa injustificada em assinar contrato, Ordem de Serviço ou documento equivalente, dentro do 

prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Rosário do Sul; 

c).- reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no contrato acarretando prejuízos para a 

Prefeitura de Rosário do Sul, especialmente aquelas relativas às características dos bens/serviços, 

qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou prestação, ressalvados os casos fortuitos ou 

de força maior, devidamente justificados e comprovados; 

d).- reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

e).- irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura de Rosário do Sul, ensejando frustração deste 

contrato ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do Município; 

f).- prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura 

Municipal de Rosário do Sul; 

g).- condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

V.- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função da 

natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes. 

 

20.3.- As multas anteriormente referidas serão descontadas da garantia de execução do contrato. No 

caso de insuficiência do valor da garantia para o pagamento das multas aplicadas, os valores faltantes 

serão descontados dos pagamentos ainda devidos pelo Contratante ou cobrados administrativa ou 

judicialmente. 

20.4.- As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

21.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

21.1.- A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar a licitação por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2.- A anulação do procedimento administrativo licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 

de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n.º. 8.666/93. 

21.3.- Não sendo feito nesse prazo, fica estabelecido que a licitante está de pleno acordo com os itens 

contidos neste Edital e que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 

apresentação das propostas, não cabendo à licitante o direito de qualquer reclamação posterior; 

21.4.- É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo de 

licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

das propostas. 

21.5.- A inabilitação ou desclassificação da licitante importará na exclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes; 

21.6.- Os prazos referidos neste Edital e seus Anexos somente começam a fluir a partir do primeiro dia 

útil após a intimação regular ou termo inicial preestabelecido. 

21.7.- Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações na própria reunião da 

Comissão a que comparecerem os representantes ou mandatários das licitantes ou pela publicação dos 

atos na imprensa oficial do Município, por documento entregue contra recibo ou passada por meio de 

fac-símile. 

21.8.- A presente licitação destina-se a selecionar a (s) Proposta (s) mais vantajosa (s) para a 

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, vinculada ao instrumento convocatório, do  

julgamento e do que são correlatos. 

21.9.- A autoridade competente, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificará a licitante que 

não atender as exigências do presente edital. 

21.10.- A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.11.- A licitante contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto desta licitação, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pela 

contratante. 

21.12.- A Comissão de Licitação poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem direito à 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove qualquer fato 

superveniente só conhecido após julgamento, que desabone a idoneidade financeira, capacidade técnica 

ou administrativa dessa proponente. 

21.13.- A Comissão de Licitação poderá se socorrer de questões relacionadas com a proposta e 

principalmente de documentação habilitatória, com destaque às avaliações de cunho econômico 

financeiro e de ordem de capacitação técnicas, a setores técnicos internos ou externos, a fim de obter 

parecer que possibilite melhor julgamento. 

21.14.- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativa a esta licitação. 

21.15.- A participação nesta licitação implica na aceitação, plena e irrevogável, deste Edital e seus 

Anexos. 

21.16.- Fica eleito o foro de Rosário do Sul/RS, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento 

do presente Edital. 

 

 

 

21.17.- São partes integrantes do presente Edital os seguintes Anexos: 

 



 

ANEXO I - Modelo de Minuta de Contrato; 

ANEXO II - Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP; 

ANEXO III - Modelo de Declarações: 

-Declaração negativa de inidoneidade e de inexistência de fato impeditivo; 

-Declaração de cumprimento do Art. 27, V, Lei n° 8.666/93 (que não emprega menores); 

-Declaração de impedimento participação servidor público, nos termos das vedações previstas no 

Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, ou que a lei proíba; 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de desistência de faculdade recursal. 

(Apresentação facultativa. Desejando fazê-la, deverá ser apresentada junto ao Envelope nº 01). 

ANEXO V - Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO VI - Projeto Técnico: Termo de Referência, Planilha Orçamentária Geral contendo as 

composições do BDI e dos encargos sociais. 

  

    

Rosário do Sul, 03 de Julho de 2019. 

                             Zilase Rossignollo Cunha 

                               Prefeita Municipal. 

 

Este Edital foi examinado e aprovado 

por esta Assessoria Jurídica 

em __ /__/___ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - Modelo de Minuta de Contrato 



 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ROSÁRIO DO SUL E A EMPRESA ................ OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIAPÚBLICA N°002/2019. 

 

PREÂMBULO 

 

O município de MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/ RS, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua 

Amaro Souto, nº. 2203, Bairro Centro, por intermédio da Prefeita Municipal em exercício, Sra. Zilase Rossignollo Cunha, 

neste ato denominado Contratante, e de outro lado a empresa .............................................................................., inscrita 

no CNPJ (MF)   sob   o   nº   ..............................................,   estabelecida   na..........................................,   nº....., Bairro.......,  

CEP , Cidade...............- Estado........., Fone (0xx) , doravante denominada simplesmente Contratada, neste ato 

representada por ............................................, portador da Cédula de Identidade nº ........................ e CPF (MF) nº , de 

acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social (ou por procuração), têm entre si, justo e 

avençado, e celebram o presente contrato para a execução do objeto descrito na cláusula primeira, sujeitando-se o 

Contratante e a Contratada às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente, as normas federais pertinentes ao 

assunto, no que couber, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

01.- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1.- O presente termo contratual tem por objeto a contratação pelo regime de execução indireta, do tipo menor preço, 

empreitada por preço global, de serviços de manutenção, correção e substituição de iluminação pública com o fornecimento 

de equipe e materiais inerentes a esta atividade, para 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta mil) pontos de iluminação 

pública integrantes da área urbana do Município de Rosário do Sul/RS, mediante as condições e especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2.- O objeto deste contrato deverá estar de acordo com as condições e características contidas no Processo Licitatório, 

modalidade Concorrência Pública nº 002/2019, com a proposta da Contratada, com a Lei Federal n° 8.666/93, e com as 

cláusulas deste instrumento contratual, bem como Especificações Técnicas, Projetos e legislação pertinente. 

1.3.- A subcontratação do objeto não é permitida, salvo para a destinação final dos resíduos perigosos. 

 

 02.- CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

 

2.1.- O preço mensal é de R$  (  ) e o  preço  anual  é  de R$             (  ), conforme constante na 

proposta da Contratada, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste contrato, 

conforme sua Cláusula Primeira. 

 

03.- CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

3.1.- A Contratada ficará obrigada a iniciar os serviços no prazo indicado na Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

3.2.- O prazo contratual da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos, contados da data da emissão da 

respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, a critério do Contratante, por iguais e sucessivos períodos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses. 

3.3.- No cômputo do prazo mencionado, serão excluídos os atrasos decorrentes de caso fortuito e força maior, que venham  

a paralisar ou dificultar a execução dos serviços contratados. 

3.4.- Qualquer evento que venha a ser considerado pela Contratada como danoso e prejudicial à regular execução dos 

serviços, só irá eximi-la da responsabilidade contratual a que está sujeita, após ter o Município analisado e concluído que se 

tratou efetivamente de fato imprevisível, dificultoso da normal execução do contrato ou previsível, porém de consequências 

incalculáveis, ou ainda, de caso fortuito ou força maior. 

3.5.- Caberá exclusivamente à Contratada, o encargo de reunir toda a documentação necessária à comprovação da 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

3.6.- Para os demais prazos deverá ser observado o disposto no termo de referência. 



 

04.- CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1.- A Contratada garante que o objeto será entregue no prazo, preço, quantidade e qualidade contidos no processo 

licitatório, na sua proposta e no presente instrumento contratual. 

 

05.- CLÁUSULA QUINTA - DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO 

 

5.1.- Até a data de assinatura da Ordem de Serviço, será recolhida pela fiscalização do contratante, a Caução de Garantia da 

Execução, no valor de R$  (  ), correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e que 

responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também por todas as multas que forem impostas à 

Contratada. A caução de execução é recolhida da seguinte forma: 

- Em moeda corrente. 

.- A garantia prestada em moeda corrente será devolvida monetariamente atualizada; 

.- A caução feita em moeda corrente poderá ser substituída, a requerimento da Contratada, formalizado dentro dos 30 (trinta) 

dias seguintes ao da data da Caução, pelo respectivo valor no dia da efetivação do protocolo do requerimento, por Carta 

Fiança Bancária emitida por estabelecimento em funcionamento no Brasil, aprovado pelo Prefeito Municipal. 

- Em Títulos da Dívida Pública da União. 

- Em Seguro Garantia; 

- Fiança Bancária; 

.- A Carta de Fiança Bancária ou Seguro Garantia serão obrigatoriamente apresentados em original e, o respectivo prazo de 

validade deverá ser de no mínimo, 03 (três) meses superior ao prazo de execução contratado. 

 

5.2.- O município reserva-se do direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importâncias necessárias para 

reparar, corrigir, remover e/ou substituir os serviços e materiais que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, nos termos 

apontados pela fiscalização através de relatório, sempre que a Contratada não atender as suas determinações. Caso a 

garantia não se mostre suficiente, a diferença será descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela 

Administração. 

 

06.- CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

 

6.1.- Os recursos orçamentários para essa despesa correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria 

Municipal de Obras, Viação, Transito e Transporte.  

CONTA PROJ/ATIV CAT.  ECON   FONTE DE REC. 

102 2022000 3.3.90.39.00.00.00 

 

1023 - Programa Iluminação Pública 

100 2022000 3.3.90.30.00.00.00 1023 - Programa Iluminação Pública 

07.- CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

7.1.- Os pagamentos serão efetuados em parcelas fixas mensais, até o 30º (trigésimo) dia após o último dia do mês em que 

se deu a realização dos serviços, mediante a apresentação junto a Secretaria Municipal de Fazenda, de nota fiscal e/ou 

fatura com a discriminação dos serviços executados e mediante relatório de fiscalização expedido pelos fiscais do contrato, 

submetido à supervisão da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Trânsito e Transporte, onde se ateste com precisão a 

plena execução dos serviços, ou a execução parcial, com a imputação dos devidas abatimentos cabíveis, além dos 

respectivos comprovantes de encargos previdenciários e legais. 

  

 

7.2.- Os fiscais do contrato deverão ser mensalmente municiados pela Contratada de informações para elaboração do 

relatório de fiscalização, tais como:  

 

.- a relação de funcionários envolvidos na execução dos serviços, juntamente com as guias comprovando o recolhimento do 



INSS e do FGTS do mês anterior, bem como apontar o número de caminhões rodando e em reserva, comprovada mediante 

apresentação de autorização de circulação da frota, com validade de 06 (seis) meses. 

 

7.3.- Os documentos supracitados deverão acompanhar o relatório de fiscalização expedido pelos fiscais do contrato e 

submetidos também à supervisão da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Trânsito e Transporte. 

 

7.4.- Somente nos pagamentos realizados após 60 (sessenta) dias do vencimento de cada parcela mensal, é que incidirão 

juros simples de mora de 1% ao mês. 

 

08.- CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS 

 

8.1.- O valor mensal do contrato poderá sofrer reajuste anual, nos termos do art. 40, XI da Lei n.º 8.666/93, a ser apurado a 

cada 12 (doze) meses, nos termos da variação positiva acumulada no período do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial - IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

8.2.- Para a aplicação do reajuste, a contratada deverá apresentar requerimento específico, através de entrega na Seção de 

Protocolo Geral desta Prefeitura, para que seja apreciado pelos órgãos internos e conferido por meio de Termo de 

Aditamento. 

 

8.3.- O valor do contrato poderá ser reequilibrado em caso de ocorrência de acréscimo quantitativo de seu objeto, nos limites 

previstos em Lei, em caso de ocorrência de aumento real na remuneração dos trabalhadores, ou de inclusão de novo direito 

não previsto em convenção, acordo ou dissídio coletivo, não suportado por si só pela aplicação índice de reajuste anual 

contratual, ou nas demais situações que possam ser enquadradas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8.4.- No caso do item anterior, a contratada deverá comprovar, em expediente administrativo específico, por meio das 

planilhas de preços que integraram a licitação, a ocorrência de consequências incalculáveis à equação econômico-financeira 

inicialmente contratada, ficando a cargo do Poder Público a análise global quanto ao seu deferimento ou não, sempre 

atentando-se a fatores de preços de mercado e ao interesse público. 

 

09.- CLÁUSULA NONA - DO AMPARO LEGAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

9.1.- A lavratura do presente contrato de serviço decorre da realização de Concorrência, realizada com fundamento no Art. 

22, § 1º e Art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos 

e as disposições de direito privado, na forma do Art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do Art. 55, do 

mesmo diploma legal. 

 

10.- CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1.- O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a essa Concorrência. 

10.2.- Para os serviços novos, incluídos por meio de aditivos contratuais, deverá incidir a taxa de BDI especificada no 

orçamento-base da licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 

do Decreto n. 7.983/2013. 

 

11.- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

11.1.- Constituem direitos do Contratante, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da Contratada, 

perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

11.2.-Constituem obrigações do Contratante: 



a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar a Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato; 

c) Receber o objeto deste contrato; 

d) Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços prestados. 

 

11.3.-Constituem obrigações da Contratada: 

a) Responsabilizar-se-á integral e isoladamente, cível e criminalmente, por todos os danos causados a terceiros, a 

integrantes da Administração e a empregados e/ou prepostos seus, bem como, por todos e quaisquer danos pelos mesmos 

sofridos em razão de ação ou omissão sua, na prestação dos serviços, garantindo ao Município direito regressivo por tudo o 

que acaso tenha que dispender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizado, incluindo honorários periciais, 

advocatícios e custas processuais. 

b) Responsabilizar-se-á ainda isolada e exclusivamente: 

.- por todos os encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários, cíveis e criminais decorrentes dos contratos de trabalho 

e/ou cíveis que firmar para a consecução dos serviços, assim como pelo estrito respeito às normas de saúde, higiene e 

segurança; 

.- por despesas e providências necessárias à inscrição do serviço junto aos órgãos e repartições competentes, pagamento 

do seguro de responsabilidade civil e pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, 

estaduais ou municipais, em consequência do fato imputado à Contratada e/ou ao seu respectivo pessoal; 

.- pela manutenção de seguro de acidente do trabalho de todos os operários e empregados em serviço, bem como visitantes, 

fiscalização e fornecedores que adentrarem no canteiro dos serviços; 

.- por quaisquer acidentes no trabalho de execução dos serviços contratados, por uso das patentes registradas, por danos 

resultantes de caso de fortuito ou força maior, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos 

oriundos dos serviços contratados, mesmo que ocorridos na via pública; 

.- assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato. 

c) Executar o serviço atendendo taxativamente, aos Projetos, Memoriais Descritivos, Especificações e Planilhas de 

Orçamento, observando em toda a respectiva extensão, as disponibilidades legais aplicáveis à espécie, as normas da ABNT, 

e as diretrizes e preceitos emergentes do CREA ou Conselho Profissional competente; 

d) Providenciar a sinalização do trânsito no local dos serviços, fornecendo, distribuindo e mantendo todo o material 

necessário para tanto. 

e) Manter responsável técnico que possa realizar as devidas anotações no diário de obra e prestar todos os 

esclarecimentos que sobre ela forem solicitados. 

f) Respeitar as propriedades circunvizinhas ao empreendimento, de tal sorte que não sofram qualquer dano em razão do 

mesmo. 

g) Obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho e o fornecimento de todo o equipamento de proteção individual 

- EPI, necessário ao pessoal utilizado na prestação dos serviços; 

h) Empreender vigilância ininterrupta no local dos serviços, sendo de sua responsabilidade, independentemente de culpa, 

toda e qualquer perda de materiais, equipamentos, etc, resultante de roubo, furto, atos de vandalismo, ou qualquer outro fato 

de natureza semelhante, que venha a ocorrer no local dos serviços; 

i) Substituir, sempre que exigido pelo engenheiro fiscal, o profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for 

prejudicial, inconveniente ou insatisfatório para a execução dos serviços; 

k) Remover o entulho e os materiais não utilizados na execução dos serviços, durante toda sua execução, mantendo limpo o 

local dos serviços; 

j) Realizar teste de todos os equipamentos e instalações, de sorte que se mantenham em perfeito estado de funcionamento; 

k) Manter, na direção do serviço, o(s) profissional(is) habilitado(s) como responsável (is) técnico(s) que firmaram a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) pelo mesmo, na forma de legislação vigente. 

l) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade ou pagar, em 

dobro, o custo desses reparos, se o contratante os fizer independente das penalidades cabíveis; 

m) Refazer às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência às Normas Técnicas vigentes; 

n) Permitir e facilitar a fiscalização do contratante, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo 

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 

o) 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; 

p) Observar as demais disposições do termo de referência. 

§3.º Antes do início do serviço, a Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) do 

mesmo junto ao CREA ou Conselho Profissional competente. 



11.4.- Todos os materiais a serem empregados deverão ser previamente aprovados pelo serviço de fiscalização do Município. 

11.5.- Qualquer alteração do projeto original deverá ser objeto de prévia aprovação formal por parte do Município, sob pena 

de correr a despesa decorrente da execução do projeto alterado, por conta e risco da Contratada. 

11.6.- Compete à empresa interessada em participar da licitação realizar estudo minucioso do Projeto. Os aspectos que 

julgar duvidosos, dando margem à dupla interpretação ou omissos nas especificações, deverão ser apresentados, por 

escrito, ao Contratante, para que sejam elucidados antes da licitação. Após a licitação, qualquer dúvida será interpretada e 

esclarecida juntamente com Fiscalização. 

 

12.- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

 

12.1.- Durante a vigência deste contrato, a execução e a qualidade dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por 

servidor designado para esse fim, representando o Contratante. 

§1.º O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

§2.º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

§3.º A Contratada poderá manter preposto, aceito pela Administração do Contratante, durante o período de vigência do 

contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

§4.º A Contratada designa como seu Responsável Técnico o Sr.  , assegurando, sob pena de responsabilidade, 

que o mesmo preenche as condições fixadas no Edital. 

§5.º A Administração Pública Municipal designará o(s) servidor(es) para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão do 

contrato por meio de ato administrativo. 

§6.º O responsável pela fiscalização dos serviços e a gestão do contrato deverá encaminhar cópia do ato administrativo de 

sua designação para o Setor de Contratos – Secretaria de Município de Finanças, em até 5 (cinco) dias da data de emissão. 

§7.º Deverá ser observado o disposto no termo de referência. 

13.- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS MEDIÇÕES, RELATÓRIOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1.- Concluídos os serviços e após ser verificada a qualidade do empreendimento, a inexistência de defeitos, a plena 

conformidade com o reivindicado e proposto, a quitação de todas as obrigações pecuniárias, estes serão recebidos pelo 

Município mediante a expedição de Termo de Recebimento/Relatório/ou documento equivalente. 

Parágrafo Único - Deverá ser observado o disposto no termo de referência. 

 

14.- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

14.1.-A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 e seguintes, 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

15.- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES 

 

15.1.- Se o licitante vencedor recusar-se a executar o serviço, injustificadamente, serão convocados os demais licitantes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades, sem prejuízo da aplicação de outras 

cabíveis. 

15.2.- Na hipótese de descumprimento parcial ou total pelo licitante vencedor das obrigações assumidas, ou a infringência de 

preceitos legais pertinentes, o Município de Rosário do Sul poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 

gravidade da falta cometida, as seguintes sanções: 

I - Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento das exigências editalícias 

que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave; 

II - Multa equivalente aos percentuais ou valores relacionados no termo de referência, sendo que: 

a) O atraso na execução dos serviços sujeitará a Contratada ao pagamento de multa no percentual acima, por dia de 



atraso, até o limite máximo de 10% sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas neste 

instrumento; 

b) A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua 

cobrança não isentará a Contratada da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 

c) A multa aplicada a Contratada e os prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Rosário do Sul serão deduzidos de 

qualquer crédito a que tenha direito a Contratada, cobrados diretamente ou judicialmente. 

III - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução parcial que não esteja 

prevista no termo de referência e 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto 

contratado. 

IV - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por período a ser definido na oportunidade, de 

acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da 

aplicação de multa, podendo ser aplicada quando: 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) recusa injustificada em assinar contrato, Ordem de Serviço ou documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Prefeitura Municipal; 

c) reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no contrato acarretando prejuízos para a Prefeitura, 

especialmente aquelas relativas às características dos bens/serviços, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de 

fornecimento ou prestação, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados; 

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

e) irregularidades que acarretem prejuízo à Prefeitura, ensejando frustração deste contrato ou impedindo a realização de 

ato administrativo por parte do Município de Rosário do Sul; 

f) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 

Rosário do Sul; 

g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

V - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função da natureza ou 

gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes. 

 

15.3.- As multas anteriormente referidas serão descontadas da garantia de execução do contrato. No caso de insuficiência 

do valor da garantia para o pagamento das multas aplicadas, os valores faltantes serão descontados dos pagamentos ainda 

devidos pelo Contratante ou cobrados administrativa ou judicialmente. 

15.4.- As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

16.- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1.- A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93. 

16.2.- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

16.3.- A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a). determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; ou 

b). amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste contrato, desde que haja conveniência para a 

Administração do Contratante; ou 

c). judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

16.4.- A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

16.5.- A Rescisão deste contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados ao Contratante, na forma que o mesmo determinar. 



 

17.- CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 

20.1.- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas no Foro da Comarca de Rosário do Sul - RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

PARÁGRAFO ÚNICO - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato de obra em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 

partes, Contratante e Contratada. 

 

Rosário do Sul -RS,  de  de 2019. 

 

 

CONTRATANTE                                                                                                                                                            CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP; 

 



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

( ) MICROEMPRESA - ME 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

A empresa    xxxxxxx, CNPJ n° xxxxxxx, por intermédio de seu representante contábil o(a) Sr.(a)  , portador(a) da 
Carteira de Identidade  n°  ,  CPF  n°  , declara, para fins 
de obter os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, que: 

 Estamos enquadrados, na condição de  (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) e 
que não estamos incursos das vedações a que se reporta o §4 do Art. 3° da Lei Complementar 123/06; 

 Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da 
Receita Federal; 

 Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a 
origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que 
venham a modificar a situação patrimonial; 

 Assumimos o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro de Fornecedores - CRC da Secretaria Municipal da 
Fazenda do Município de Rosário do Sul –RS, qualquer alteração no Porte da empresa que venha ocorrer no período 
de validade do Certificado emitido pelo CRC. 

 

Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para 
ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (Art. 299 do 
código Penal) e ao crime a ordem tributária (Art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

Esta Declaração não exime a responsabilidade da empresa em informar, a qualquer tempo, através de Declaração, 
alterações que tenha ocorrido em seu Porte. 

 

 

Local,  de  de 2019. 

 

 

 

Nome e Assinatura do representante contábil 

 

 

Observação: esta declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da sessão de abertura dos 

Envelopes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO III - Modelo de Declarações: 

-Declaração negativa de inidoneidade e de inexistência de fato impeditivo; 

-Declaração de cumprimento do Art. 27, V, Lei n° 8.666/93 (que não emprega menores); 



-Declaração de impedimento participação servidor público, nos termos das vedações previstas no 

Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, ou que a lei proíba; 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

A empresa   , CNPJ 

n°  , (razão social da empresa) por  intermédio  de  seu  representante  legal o(a) Sr.(a)  , 
portador(a) da Carteira de 

Identidade n°  , CPF n° , declara, para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que: 
 

a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 

da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter ciência da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93; 

c) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis 

anos, nos termos do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ); 

d) não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, nos termos das vedações previstas no Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, ou que a lei proíba. 

 

 

 

Local,____de  de 2019. 
 

 

 

Nome e Assinatura (representante legal) 



 

 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de desistência de faculdade recursal. 

(Apresentação facultativa. Desejando fazê-la, deverá ser apresentada junto ao Envelope nº 01). 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA (FACULTATIVO) 
 

 

A empresa XXXXXXX, CNPJ n° XXXXXXX, (razão social da empresa) por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a)  , no presente ato e na melhor forma de direito, caso habilitada, vem desistir de qualquer recurso cabível relativo 
à fase de habilitação, de acordo com o Art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

Local,  de  de 2019. 

 

 

 

 

Nome e Assinatura 

(representante legal) 



 

ANEXO V - Modelo de Proposta de Preços; 

 

MODELO DE 

PROPOSTA 

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para a 
execução dos serviços de que trata a Concorrência nº 002/2019, conforme especificação constante no Edital e 
seus Anexos. 

Declaramos que conhecemos os termos da Concorrência nº 002/2019 e seus anexos e que, se 
vencedora, executaremos os serviços ora propostos pelos preços a seguir, já incluídos todos os impostos, 
custos e encargos diretos e indiretos, taxas, fretes, bem, ainda, deduzidos todos os descontos por nós 
concedidos: 

 

Item Unid. Quant. Descrição 
 Valor  

 Mensal  

 (R$) 

Valor 

Global   

(R$) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 

12 

Contratação pelo regime de execução indireta, do tipo 
menor preço, empreitada por preço global, de serviços de 

manutenção, correção e substituição de iluminação 

pública com o fornecimento de equipe e materiais 

inerentes a esta atividade, para 3.650 (três mil seiscentos 
e cinquenta mil) pontos de iluminação pública integrantes 

da área urbana do Município de Rosário do Sul/RS, 

mediante as condições e especificações estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos 

  

 

Em assim sendo, o valor total da nossa proposta é de R$     

O prazo de validade da proposta é de ______(____) dias. 

Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social:    

b) CNPJ nº:    

c) Inscrição Estadual nº:    

d) Endereço:    

e) Fone:  Fax (se houver):    

f) E-mail:    

g) CEP:    

h) Cidade:  Estado:    
 

 

Local,  de  de 2019. 

 

 

Nome e Assinatura 

(representante legal) 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique à licitante 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI - Projeto Técnico: Termo de Referência, Planilha Orçamentária Geral contendo as 

composições do BDI e dos encargos sociais 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           MEMORIAL DESCRITIVO 

MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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                                                                   PROJETO BASICO 

Manutenção, Correção e Substituição de Iluminação Pública 
 

 

Este projeto básico tem como finalidade definir especificações técnicas para execução dos serviços de 

manutenção, correção e substituição de Iluminação Pública (IP) com fornecimentos de equipe (mão de obra, equipamentos 

e ferramental) e de materiais inerentes a esta atividade. 

A prestação de serviços de manutenção, correção e substituição da Iluminação Pública (IP) será efetivada em no 

mínimo três mil seiscentos e cinquenta mil (3.650) pontos, atingindo toda a zona urbana do município de Rosário do Sul; 

conforme ordens diárias de serviços (ODS) expedidas pela Secretaria Municipal com assinatura do responsável legal da 

pasta. 

As empresas que desejam participar desta licitação deverão realizar visita técnica no local dos serviços através de 

seus responsáveis técnicos, no prazo de até 03 (três) dias antes da data fixada para entrega dos envelopes com 

documentos de habilitação e propostas de preços, sendo fornecido atestado de visita técnica pela Secretaria Municipal de 

Obras, Viação, Transito e Transporte, devendo agendar horário pelo telefone (55) 3132-2844 ou na devida Secretaria. O 

referido atestado deverá ser inserido dentro do envelope da proposta a ser apresentada. 

1. – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 
 

Serviços de manutenção, correção e substituição da Iluminação Pública (IP) do Município de Rosário do Sul deverá 

ser executado através de equipe técnica padrão, com todo ferramental (Anexo 

A) e equipamentos de uso individual e coletivo (EPI e EPC) adequado para a realização desse tipo de atividade, a qual 

executará os serviços determinados pelo Município, conforme condições e especificações abaixo descritas: 

1.1.- Equipe composta por no mínimo dois (02) profissionais eletricistas com habilitação que atuarão no veículo 

de manutenção, correção e substituição e um (01) encarregado que coordenará os serviços, será utilizado veículo equipado 

com aterramento, cesto aéreo, munk (braço hidráulico/lança) que atinja no mínimo quinze (15) metros de altura de trabalho, 

equipado com material para sinalização e segurança em vias pública (legislação vigente); 

1.2.- Os serviços de manutenção correção e substituição ocorrerão nos elementos que venham apresentar 

defeito, tais como luminárias, soquetes, braços, reatores, lâmpadas, bases, relés fotoelétricos, conectores, condutores, 

fixação de componentes, subterrâneo ou aéreo, incluindo locais de difícil acesso, deverá ser executado com uso de escada 

apropriada ao serviço, sendo corrigido o defeito e/ou substituído(s), se necessário, pela contratada de modo que o sistema 

ao todo opere em condições normais de funcionamento e segurança; 

1.3.- A contratada deverá garantir o perfeito funcionamento do ponto de atendido, pois se no momento da 

fiscalização do(s) serviços(s) o mesmo estiver desligado a noite, ou ligado durante o dia, não haverá remuneração, até a 

correção do mesmo; 

1.4.- Os serviços de iluminação pública executados pela contratada deverão ter um perfeito acabamento na(s) 

emenda(s); utilizar fita isolante (classe A-NBR5410) de boa qualidade, sem sobras em excesso, com as conexões dos relés 

e demais componentes bem afixados/aparafusados/isolados; 

1.5.- A contratada deverá executar totalmente a troca do condutor/cabo elétrico que deriva da rede da 

Concessionária de Energia Local até a conexão com a luminária, perfazendo toda(s) a(s) emenda(s) intermediária(s) que 

envolve(m) o reator a sua base, esta(s) emenda(s) deverá(ão) ter um perfeito acabamento, isolamento, conforme citado 

anteriormente; 

1.6.- Quando da troca da lâmpada na luminária a contratada deverá realizar a limpeza do refrator (cuidando 

para não danificar o mesmo), base onde existir; 

1.7.- Os serviços deverão ser sempre executados dentro das características técnicas exigidas pelas normas e 

padrões da Concessionária de Energia Local, NTD 004.003 – Especificação de Materiais e Equipamentos de Distribuição – 

Conexões, NRs e ABNT pertinentes ao serviço; 
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1.8.- Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a emissão da ordem de serviço (ODS), com 

exceção de casos de intempéries, devendo ser iniciados assim que as condições de segurança permitirem; 

1.9.- O contratante pagará à contratada (conforme sua proposta), pela concessão do objeto definido no item 1 e 

fará o ressarcimento dos valores despendidos com a troca de materiais, de acordo com os preços unitários da planilha 

(Anexo I – Tabela para Consulta – Custo Referência. 

1.9.1.- Na eventualidade dos materiais serem fornecidos pela contratante, os valores cobrados serão somente dos 

serviços. 

1.10.- Os materiais componentes da luminária que forem substituídos deverão ser testados e consertados (apresentar 

relatório trimestralmente devidamente assinado pelo responsável), podendo ser reaproveitados quando oferecerem 

condições para tal; 

1.11.-    As lâmpadas substituídas deverão ter sua destinação final devidamente comprovada     pela contratada, dentro 

do período de vigência do contrato, a qual deverá providenciar a sua reciclagem ou envio para empresas devidamente 

certificadas pelos órgãos ambientais; 

1.12.- A empresa  deverá  disponibilizar  estoque  de  materiais  conforme  especificados  no Anexo I, para utilização 

imediata quando solicitado pela fiscalização dos serviços; 

1.13.- A equipe de manutenção dos serviços de iluminação pública (IP) será supervisionada e fiscalizada 

obrigatoriamente por Engenheiro e ou fiscal/encarregado designado pelo Município; 

1.14.- A fiscalização da Secretaria responsável determinará e planejará os serviços a serem executados durante o dia 

de trabalho, emitindo diariamente as ordens de serviço (ODS), as quais serão duas vias; sendo uma para a empresa e outra 

para controle do supervisor/encarregado Municipal; 

1.15.-    A contratada deverá atender  aos serviços diariamente definidos pela fiscalização, a     qual determinará quais 

os serviços a serem executados e os locais que deverão ser atendidos; 

1.16.-    Os serviços executados serão anotados pelo supervisor/encarregado (contratada) no     final do dia de trabalho, 

sendo que todos os serviços deverão obrigatoriamente ser autorizados pela fiscalização (contratante); 

1.17.- Caso não  sejam  executadas  as  demandas  solicitadas,  a  contratante  notificará  por escrito que terá o prazo 

de até cinco (5) dias para solução do problema; podendo a contratante rescindir o contrato sem ônus para o Município caso 

persistir ou não solucionar as demandas; 

1.18.- Deverão ser apresentados relatórios completos de todos os serviços, atendendo a padronização e determinação 

da Secretaria de Obras, Viação, Transito e Transporte, diferenciando os serviços de substituição correção verificação e de 

instalação, através de planilha diária dos pontos trocados, contendo o nome de rua e o número da residência mais próxima, 

para identificação da fiscalização Municipal; 

1.19.-      As ordens de serviço (ODS) do dia serão sempre informadas no término dos trabalhos  do dia anterior quando 

deverá ser entregue o relatório (assinado pelo responsável) de serviços executados; 

1.20.- Os serviços ocorrerão dentro do Município de Rosário do Sul conforme autorização e orientação da Secretaria 

Municipal de Obras, Viação, Transito e Transporte; 

1.21.-  Todos os serviços executados e materiais fornecidos deverão ser garantidos por no   mínimo 6 (seis) meses, 

contados da entrada em funcionamento do equipamento; 

1.22.- Todos os materiais deverão atender  as  normas  técnicas  da  ABNT,  e  os  serviços deverão ser executados de 

acordo com a Norma Regulamentadora NR-10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade). 

1.23.- Todos os resíduos perigosos,  classificados como  Classe  II de  acordo com a  NBR  10.004, oriundos da 

execução dos serviços, serão recolhidos e terão tratamento e destinação final , com responsabilidade da Licitante, com 

devido responsável técnico , com atribuições pelo Conselho Profissional Competente. 

 
2.- VEÍCULO E OUTROS EQUIPAMENTOS 

 

2.1.- A empresa fornecerá e será responsável pela manutenção, condução, abastecimento, impostos e todos os 

custos operacionais de um (01) veículo; 

2.2.- Todos os equipamentos e acessórios do veículo devem funcionar perfeitamente, bem como estar em 

perfeitas condições mecânicas, asseio e de conservação da pintura, sendo os mesmos fiscalizados por servidor designado 

pela Secretaria de Obras, Viação, Transito e Transporte; 
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2.3.- O veículo deve trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao reconhecimento da 

proponente e telefone para reclamações; 

2.4.- No fornecimento das esquipes pela Contratada deverá estar incluído todo o ferramental (Anexo A) e 

equipamentos necessários para a execução dos serviços, fiscalizado por Servidor Municipal; 

2.5.- Não será permitida a permanência de veículo(s) na via pública quando fora de serviço ou no aguardo do 

início da(s) atividades(s). 

 

3.- INSTALAÇÕES OPERACIONAIS 
 

3.1.- A empresa deverá disponibilizar um responsável pela gestão dos serviços, o qual deverá manter contato 

com a Secretaria de Obras responsável pela fiscalização dos mesmos; 

3.2.- A proponente deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, escritório para controle e 

planejamento da(s) atividade(s), telefone fixo, celular,  serviço de internet e instalações  para atendimento de seu pessoal 

operacional, bem como vestiário com chuveiro e sanitários, armários e refeitórios, compatível com o número de 

funcionários, devendo satisfazer a todas as NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, 08 de Junho de 1978 do Ministério do 

Trabalho 

 

4.- DO PESSOAL 
 

4.1.- A contratada fará a admissão de mão de obra necessária para o desempenho do(s) serviço(s) 

contratado(s), possuindo no mínimo três (03) profissionais na área de manutenção, correção e substituição elétrica, com 

capacitação e qualificação para esta atividade, correndo por sua conta todo e qualquer encargo trabalhista, previdenciário, 

fiscal ou comercial, e outras de qualquer natureza, bem como indenizações de acidentes de trabalho causados por seus 

empregados, auxiliares ou prepostos; 

4.2.- OS funcionários admitidos deverão possuir capacidade física compatível com a função e qualificação 

(comprovação através de certificado de curso de eletricista e NR10) que os capacite a executar os serviços inerentes ao 

objeto da presente prestação de serviços; 

4.3.- É atribuição estrita da contratada, a equipe operacional apresentar-se uniformizada, portanto 

equipamentos de segurança e de proteção individual- EPI’s e EPC’s , tais como, luvas, capas protetoras em dias de chuva, 

coletes refletores, capacetes, entre outros, nos locais e no horário de trabalho, conforme legislação vigente; 

4.4.- A Contratada deverá disponibilizar sistema de comunicação entre a Secretaria de Obras, Viação, Transito 

e Transporte e seu encarregado/coordenador dos serviços, bem como para com a sede da empresa; 

4.5.- A empresa contratada será responsável pelo pagamento dos salários, seguros e demais impostos de seus 

funcionários, bem como o custo de materiais de uso de trabalho, EPI’s e EPC’s; 

4.6.- A contratada deve efetuar, imediatamente, a troca de funcionário(s) que não esteja(m) adequado(s) a(s) 

exigência(s) do(s) serviço(s) ou substituir qualquer empregado, no máximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento seja(m) julgado(s) prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios. 

4.7.- A empresa disponibilizará sua(s) equipe(s) de Iluminação Pública (IP) para manutenção, correção e 

substituição, de segunda a sexta, das 7h 30min às 11h 30min, das 13:30 às 17:30 e sábados das 7h 30min as 11h 30min 

exceto nos feriados, atendendo aos preceitos trabalhistas, sem prejuizo a ordens esporádicas em horários e dias extras; 

4.8.- Deverá ser sinalizado corn equipamento de seguranga adequado, conforme normas do Conselho Nacional 

de Transito (legislação vigente), os locais onde estiverem sendo executados os serviços; 

4.9.- A equipe deverá portar todo o ferramental necessário para realizar os servigos especificados, bem como 

munida de todo os equipamentos de segurança necessários para o desenvolvimento dos mesmos, inclusive cones e faixas 

de sinalização, atendendo as normas da ABNT, NR10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR35 

(Trabalho em altura). 
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5.- DA FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO 
 

5.1.- A Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transito e Transporte, fiscalizará a execução dos serviços e do 

contrato diariamente por servidor designado pela Secretaria, Engenheiro e ou responsável legal da pasta, e poderá 

acompanhar o trabalho embarcado no veículo com a equipe contratada, desde que este comporte mais uma pessoa na 

cabine; 

5.2.- A fiscalização dos serviços e do contrato poderá embargar todo ou em parte os serviços, se os mesmo 

estiverem em desacordo com as condições técnicas e normas exigidas neste projeto ou não atendam legislação vigente; 

5.3.- A fiscalização da execução dos serviços se dará tanto pelos materiais retirados do sistema, como por 

amostragem dos pontos restaurados, a fim de se atestar a execução dos mesmos e possibilitar a liberação de pagamento; 

5.4.- A fiscalização terá livre acesso aos locais de execução dos serviços, ficando a contratada obrigada a 

prestar qualquer tipo de informação solicitada e requerida pela fiscalização; 

5.5.- Somente será liberada a primeira fatura, mediante a apresentação da ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica – execução) referente ao contrato do serviço, objeto deste contrato, devidamente quitada junto 

ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia); 

5.6.- A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e ou pessoais causados ao Contratante ou 

a terceiros, provocados por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta 

contratação, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pela Contratante; 

5.7.- A empresa contratada receberá pela execução dos serviços de manutenção da iluminação pública o valor 

conforme Planilha de Referência de Custos Operacionais de acordo com o Anexo I, e o valor dos Materiais utilizados na 

substituição, correção e manutenção da iluminação conforme Anexo Ii deste projeto básico; 

5.8.- O pagamento será efetuado mensalmente à contratada, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da 

realização dos serviços, mediante o levantamento dos serviços efetivamente prestados durante o mês, onde este valor será 

apresentado em Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com a comprovação do recolhimento e regularidade das contribuições 

sociais; 

5.9.- Não será efetuado qualquer pagamento à empresa contratada enquanto houver pendência de liquidação 

de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

5.10.- Caso seja apresentada nota fiscal com erro ou irregularidade, a Administração poderá devolvê-la para as devidas 

correções, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar indevida; 

5.11.-    O município não pagará compromissos da contratada que venham a lhe ser cobrados,   sem que tenha sido 

autorizado. 

5.12.- Os encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância  pela contratada, de prazo de 

pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade; 

5.13.- Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente. 

 

6.- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

6.1.- Comprovante de Registro ou inscrição da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia); 

6.2.- Certidão ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 

licitante tem experiência anterior, capacidade técnica, em manutenção, correção ou substituição e verificação de pontos de 

iluminação pública (IP) em, pelo menos, quatro mil (4.000) pontos; 

6.3.-   

6.4.- Certidão ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 

licitante tem experiência anterior, capacidade técnica, em coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos 

oriundos de manutenção de iluminação pública (IP); 

6.5.- Certidão ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o 

profissional registrado como responsável técnico da licitante tem experiência anterior, capacidade técnica, em manutenção, 
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correção substituição e verificação de pontos de iluminação pública (IP) em, pelo menos, QUATRO MIL (4.000) pontos, 

devidamente registrado junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); 

6.6.- Certidão ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o 

profissional registrado como responsável técnico da licitante tem experiência anterior, capacidade técnica, em coleta, 

transporte e destinação final de resíduos perigosos oriundos de manutenção de iluminação pública, devidamente registrado 

junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); 

6.7.- Certidão da pessoa jurídica expedida pelo CREA ou visitada por este quando se tratar de empresa com 

sede fora do Rio Grande do Sul, dentro do prazo de validade, comprovando que a licitante possui em seu quadro técnico de 

profissional(is) legalmente habilitado(s) e com aptidão para assumir a responsabilidade técnica pelos serviços especificados 

no Projeto, sendo no mínimo, um (01) Engenheiro Eletricista; 

6.8.- Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro da empresa deverá ser efetuada através 

de certidão expedida pelo Conselho competente, ficha de registo de empregados, autenticada junto à Superintendência 

Regional do Trabalho, ou cópia das carteiras de trabalho contendo as respectivas anotações do contrato de trabalho, salvo 

quando os técnicos forem sócios, diretores ou prestadores de serviços, o que deverá ser comprovado com o contrato social 

ou de ata da assembleia ou dos contratos de prestação de serviços; 

6.9.- Declaração do empreendedor responsável pela licença de transporte para resíduos perigosos, caso não 

seja em nome da licitante, e que o mesmo se compromete com a destinação final dos resíduos gerados quando da 

substituição de lâmpadas, reatores e outros rejeitos que se caracterizam como resíduos perigosos para aterro licenciado 

para este fim; 

6.10.-         Relação veículo(s) (marca/modelo/licenciamento, documentação referente ao veículo) e equipamentos a 

serem utilizados, conforme Projeto, para os serviços objeto desta licitação. 

6.11.-    Não será aceita soma de atestados para satisfazer as quantidades mínimas exigidas neste edital. 

Anexo A 
Referência de ferramental mínimo: 

 Alicate universal (isolado); 

 Alicate de bico (isolado); 

 Alicate de corte (isolado); 

 Bolsa de lona para luvas isoladas; 

 Canivete; 

 Chave de fenda (isolado); 

 Chave de teste; 

 Chave de boca (isolado); 

 Chave inglesa ajustável (isolado); 

 Caixa de ferramentas; 

 Caixa de materiais; 

 Caixa de primeiros socorros; 

 Cones de sinalização; 

 Cordas; 

 Corrente; 

 Estropo; 

 Farolete manual; 

 Fita refletiva; 

 Fita plástica de isolamento zebrada; 

 Furadeira; 

 Lanterna manual; 

 Martelo; 

 Serra para ferro; 

 Serrote para madeira; 

 Volt-Amperímetro. 
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