
  

    

 

     Estado do Rio Grande do Sul 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

                                       Contrato Administrativo nº 0/2016                                       

Visto da Procuradoria Geral 

 
__________ 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 

Tomada de Preços para a contratação de pessoa 

jurídica de direito privado para prestação de 

serviços de limpeza e conservação de vias 

públicas do perímetro urbano do Município de 

Estação.  

 

O Prefeito Municipal de Estação, Humildes de Almeida Camargo, no uso de suas atribuições legais, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, 

conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei nº. 10.520/02, Decreto 

Municipal nº. 913 de 31 de maio de 2.006 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos 

neste edital, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, 

Estação, RS, no dia 19 (dezenove) de Fevereiro de 2019, às 9 (nove) horas, quando será realizada a 

sessão pública de abertura. 

 

1. DO EDITAL 

 

1.1. São partes integrantes deste Edital: 

I - Anexos: 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Modelo de Planilha de Custos;  

 Anexo III - Modelo de Proposta de Preços; 

 Anexo IV - Modelo de Declaração de Não Empregar Menores; 

 Anexo V - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 

 Anexo VI - Modelo de Credenciamento Específico; 

 Anexo VII - Modelo de Declaração de Conhecimento e Submissão; 

 Anexo VIII - Minuta de Contrato. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de pessoa jurídica de direito privado para 

prestação de serviços de limpeza e conservação de vias públicas do perímetro urbano do 

Município de Estação, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência 

deste edital.  

2.1.1. Para a prestação dos serviços deverão ser contratados 08 funcionários. 

 

2.2. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado através de TERMO ADITIVO por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses. O Contrato Administrativo poderá ser ajustado, após 12 (doze) meses de vigência, pelo 

índice de variação do IGP-M/FGV. 

 

2.3. Caberá à Secretaria de Obras e Serviços Públicos a fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais, sem que isso 

importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução dos serviços. 

 

2.4. As escalas de horários da prestação dos serviços serão determinadas pela licitante em 

observância ao cronograma da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 

3. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA FINANCEIRA 
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3.1. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE 

PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até às 09 horas do dia 19 (dezenove) de 

Fevereiro de 2019, junto a sede da Prefeitura Municipal de Estação - RS, sita na Rua Fiorelo 

Piazetta, nº 95, na cidade de Estação - RS. 

 

3.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO - RS não se responsabilizará por documentação e 

proposta que porventura não cheguem a hora e local determinado no item 3.1 deste Edital. 

 

3.3. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às 

condições definidas neste Edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Somente poderão participar desta licitação os interessados devidamente cadastrados junto à 

Prefeitura Municipal de Estação - RS, detentores de Certificado de Registro Cadastral atualizado, 

que atendam às exigências constantes neste Edital e seus anexos, devendo apresentar até o 

dia 15 (quinze) de Fevereiro de 2019, a seguinte documentação: 

 

4.1.1. Declarações: 

a) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; 

 

4.1.2. Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

  a) Cédula de identidade dos sócios da empresa; 

  b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

  c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de  eleição de seus administradores; 

 d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 e) 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 exigir;  

 

4.1.3. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – compatível com o objeto; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 

Débitos quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Municipais expedida pela Secretaria da Receita Municipal quanto à divida ativa 

Municipal), sendo:   

 1 )  Do domicilio da sede do licitante. 

 2 )  Da sede do Município Contratante (Estação). 
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e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela 

Caixa Econômica Federal; 

f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

da licitação; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

4.1.4. Documentos relativos à Qualificação Econômica Financeira: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro na 

Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos que comprovem 

a boa situação financeira da empresa; 

b) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

4.1.5. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 

a) Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que o mesmo, tenha executado com bom 

desempenho serviço compatível em características com o objeto da presente licitação. 

 

4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 

123/2006, e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente de Licitações, 

deverão apresentar no envelope nº 01, comprovação do seu enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

4.3. O credenciamento do licitante como microempresa “ME” ou empresa de pequeno  porte “EPP” 

somente  será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar 

tal situação jurídica. 

 

4.4. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia 

expressa e  consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da 

Lei Complementar 123/2006, aplicáveis ao presente certame. 

 

4.5. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 

consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

4.6. Empresas não-cadastradas junto ao Município que tenham interesse em participar do processo 

licitatório em voga, poderão obter o Certificado de Registro Cadastral, se atenderem a TODAS 

as condições exigidas para cadastramento, no prazo estabelecido no § 2° do Art. 22 da Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações, devendo apresentar os documentos exigidos para o cadastramento. 

 

4.7. Os prazos máximos de validade das certidões de quitação ou regularidade acaso não constem 

das mesmas, serão de três (03) meses a contar da data de emissão. 

 

4.8. Não poderão participar desta licitação: 

 

4.8.1. Empresas sob processo de falência ou concordata; 

4.8.2. Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 

4.8.3. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, 

estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a 
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Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 

4.8.4. Empresas em recuperação extrajudicial ou judicial, que se encontram sob concurso de credores 

ou em dissolução ou em liquidação; 

4.8.5. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão 

licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação; 

4.8.6. Empresas distintas valendo-se de um único representante; 

4.9. A aceitação das certidões via “Internet” ficará condicionada, conforme o caso, à confirmação 

de sua validade, também via “Internet”, pela Comissão. 

4.10. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 

seus(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 

4.11. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou filial 

da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em 

nome de uma única empresa (razão social). 

4.12. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de 

cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados pela 

Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação dos respectivos originais, sendo 

que nesse último caso, os documentos deverão ser encaminhados para a Comissão com 24 

horas de antecedência da data prevista para a entrega dos documentos, sob pena da 

Prefeitura não se responsabilizar em efetuar a autenticação no prazo hábil. 

  

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

5.1.  Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitações por apenas 

uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou 

pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório ou 

credenciamento. 

 

5.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitações será realizada no 

ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 

deste Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, os quais serão 

analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura. 

 

5.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 

Comissão Permanente de Licitações, cópia autenticada ou original do contrato social ou ata 

de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de 

representante legal. 

 

5.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 

deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no 

subitem 5.3, bem como do documento de credenciamento, ou do instrumento particular de 

procuração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de 

outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para 

interposição e desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando o 

endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente 

identificado. 

 

5.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 

não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela 

empresa. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

  

6.1. Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 

- HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO lacrados, indevassáveis, com a seguinte 

identificação na parte externa: 

 

6.2.  DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

Envelope número 01 - Documentação 

 

Conterá na parte externa, as seguintes indicações: 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019 

ENVELOPE N.º 01 - Documentos de Habilitação 

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

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

 

O envelope nº 01 deverá conter a seguinte documentação:  

 

6.2.1. Cópia do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Setor de Licitações do Município de 

Estação, RS, devidamente atualizado. 

 

6.2.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, 

devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme 

os parâmetros explicitados no Anexo III deste Edital. 

 

6.2.3. Declaração de concordância e de submissão às disposições previstas neste Edital, e de que 

possui conhecimento de todas as condições dos locais de execução dos serviços e dos 

elementos técnicos anexos ao Edital para cumprimento do Contrato, devidamente assinado. 

 

6.2.4. Declaração de que visitou e tem pleno conhecimento dos locais onde serão executados os 

serviços. 

 

OBS.: Não haverá em hipótese alguma confrontação de documentos na abertura do envelope nº 01 – 

Habilitação, para autenticação, assim como não serão aceitos documentos emitidos via fax 

símile. 

 

6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conterá na parte externa as seguintes indicações: 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019 

ENVELOPE N.º 02 – Proposta financeira 

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

NOME COMPLETO DO LICITANTE 

 

O envelope número 02 deverá conter a seguinte documentação: 
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6.3.1. PREÇOS 

6.3.1.1. Deverá ser apresentada proposta, em papel timbrado da proponente, assinadas e rubricada 

pelo representante legal da empresa, em todas as suas folhas que contemplará, no mínimo, as 

seguintes condições: 

 a) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data da entrega das propostas; 

 d) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional; 

  

6.3.2. VALIDADE DA PROPOSTA 

Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

 

6.3.3. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

6.3.3.1. A proposta de preços deverá ter a Razão social e endereço do licitante, além do  e CNPJ/MF 

e ser entregue em 01 (uma) via, em português, preferencialmente datilografada ou impressa, 

sem emendas, rasuras e constituída dos seguintes elementos: 

 a) Planilha de custos unitários em moeda nacional brasileira e quantidades de acordo com o 

anexo I; 

 b) No valor total da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, incluindo, 

ainda, a responsabilidade pela regularidade referente a todos os encargos sociais, seguros, 

impostos, taxas, transportes, deslocamento de seus técnicos, enfim, todos os custos diretos e 

indiretos necessários e inerentes ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, 

valendo a proposta apresentada como declaração de concordância das condições deste 

Edital, inclusive deste item. 

 

6.3.4. Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais. 

 

6.3.5. Serão desclassificadas as proposta que: 

 a) Não atenderem às exigências mínimas deste Edital; 

 b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1. Abertura do envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

7.1.1. No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes 

que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de 

Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e 

“Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus 

representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 

7.1.2. Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão 

examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus 

representantes credenciados. 

 

7.1.3. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será 

suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado no Mural 

de Publicações da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de Estação - RS, para 

conhecimento de todos participantes. 
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7.1.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as 

proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo tendo comparecido, não 

consignarem em ata os seus protestos. 

 

7.2. Abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.2.1.  Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em 

momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitações, desde que haja 

renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o Artigo 

109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de 

abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por 

meio de publicação no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal e da Câmara de 

Vereadores de Estação – RS, após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem 

interposição. 

 

7.2.2.  As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e 

rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como pelas 

proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

 

7.2.3.  Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as 

proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo tendo comparecido, não 

consignarem em ata os seus protestos. 

 

7.2.4.  Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no 

dia, será publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal e da Câmara de 

Vereadores de Estação - RS a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de 

Licitações. 

 

8.  DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

8.1.  No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais atendidas as 

condições prescritas neste edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo a 

adjudicação efetuada a uma única empresa. 

 

8.2.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da 

Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, 

na reunião de abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados. 

 

8.2.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as Cooperativas que se enquadrarem ao 

disposto neste edital, observando o que prescrevem os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 

123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

8.3.  Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será 

desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
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8.4. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

   a) não atenderem às exigências do Edital; 

   b) apresentarem valor por m² superior ao limite estabelecido pela administração; 

   c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis. 

 

8.5.  É fixado o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) mensais como preço máximo, na forma 

do art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.6.  Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 

8.666/93. 

 

8.7. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro de 

forma ou inconsistências, serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos 

pela Comissão, na forma indicada: 

 

 a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo 

discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

 b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido 

devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o 

preço total; 

 c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

 d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

 e) verificadas em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências 

de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a 

correção que resultar no menor valor. 

 

8.8.  O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados 

no item 8.7. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as 

correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 

 

8.9. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para 

corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas 

ou rasuras. 

 

8.10. O resultado do julgamento das propostas será afixado no Mural de Publicações da Prefeitura 

Municipal e da Câmara de Vereadores de Estação - RS. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitações caberão recursos previstos no 

Artigo 109, da Lei nº 8.666/93, mediante petição digitada e devidamente arrazoada, subscrita 

pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE 

LEGAL - deste Edital. 

 

9.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de Estação - RS, 

por intermédio da Comissão Permanente de Licitações. 
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9.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal, sita na Rua Fiorelo Piazetta, nº 95, 

na cidade de Estação - RS, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h15min às 17h15min, em 

dias úteis, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Estação - 

RS, por meio de servidor devidamente designado para este fim, com autoridade para exercer 

em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 

 

10.2. A Fiscalização poderá determinar, como ônus da empresa licitante vencedora, a substituição 

dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com exigências 

do edital, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo 

definido pela fiscalização. 

 

10.3. A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, 

conforme minuta apresentada em anexo deste Edital e recebimento da Ordem de Serviço 

emitida pela Prefeitura Municipal de Estação. 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento será efetuado pela Contratante, mensalmente, até o 10º dia útil, mediante a 

apresentação do documento fiscal e cópia das GFIPs, correspondente a prestação dos serviços 

do mês imediatamente anterior ao do pagamento. 

 

11.2. O valor do contrato será reajustado anualmente com base no IGP-M (acumulado dos 12 

meses anteriores). 

 

11.3. Será assegurada, anualmente, a repactuação do valor do contrato, que poderá 

contemplar todos os componentes de custos que tenham sofrido variação, desde que haja 

demonstração da variação devidamente justificada. 

 

11.4. Será assegurada, ainda, a alteração do contrato para restabelecer a relação 

inicialmente pactuada, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a 

justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, desde que haja demonstração do desequilíbrio, devidamente justificada. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

12.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados pela Prefeitura 

Municipal de Estação/RS. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante 

vencedora ficará sujeita à mesma multa estabelecida no item 14 deste Edital. 

 

12.1.1. A atuação da fiscalização da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e 

exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

 

12.2. Empregar boa técnica na execução dos serviços. 

 

12.3. Corrigir e/ou refazer os serviços não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos 

não atendam às especificações solicitadas. 
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12.4. Fornecer a mão de obra especializada. 

 

12.5. Fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, adequados 

à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

 

12.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por 

seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

 

12.7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a Prefeitura. 

 

12.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 

12.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na 

licitação. 

 

12.10. Outras obrigações constantes da minuta de contrato, parte integrante deste Edital. 

 

12.11. A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante 

vencedora para outras entidades. 

 

12.12. Substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja permanência no local 

da execução do objeto da licitação seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom 

andamento dos trabalhos. 

 

12.13. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

  

13.1.1. Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução 

dos serviços; além de fornecer os equipamentos e ferramentas necessários, ficando responsável 

por seu transporte e guarda. 

 

13.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.1.3. Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

13.1.4. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

 

13.1.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais. 
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13.1.6. Outras obrigações definidas na Minuta de Contrato, constante em anexo neste Edital. 

 

14. DAS PENALIDADES 

 

14.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação 

das seguintes penalidades: 

 I - Advertência, por escrito; 

 II – Multa; 

 III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 

a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

14.1.1. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a licitante 

vencedora: 

 I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

 II - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

 III - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização 

da contratante; 

 IV - Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas técnicas ou 

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas 

expensas; 

 V - Desatender às determinações da fiscalização; 

 VI - Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

 VII - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 

 VIII - Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado. 

 

14.1.2. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando a 

contratada: 

 I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 

contratual; 

 II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 

 III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 

dolo ou má fé, venha causar dano à contratante ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da Contratada reparar os danos causados. 

 

14.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 

(dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO - RS, ficando a empresa obrigada a comprovar o 

pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

 

14.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% 

(um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 

quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias 

após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

 

14.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a 

PREFEITURA poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

 



  

    

 

     Estado do Rio Grande do Sul 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

                                       Contrato Administrativo nº 0/2016                                       

Visto da Procuradoria Geral 

 
__________ 

14.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa 

licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

 

14.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à 

PREFEITURA, decorrentes das infrações cometidas. 

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

15.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal 

previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após 

homologação pela autoridade competente. 

  

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

16.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 05.02.18.541.0012.2027 – Manutenção da limpeza pública 

 05.02.18.541.0012.2027.3.3.90.39.78 (7755) – Limpeza e Conservação 

 Recurso: 1 Livre 

 

17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

17.1. Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas pelo Município. 

 

18.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

18.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites 

previstos no parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal 

limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo Artigo. 

 

19. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 

 

19.1. Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante 

vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de 

decair o direito à contratação, conforme preceitua o Artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.2. Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a licitante 

vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

20.1. A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a minuta constante do 

Anexo VII, será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado pro iguais períodos até o limite previsto em lei. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 

 

21.2. A apresentação da proposta pela licitante implica na aceitação desta Tomada de Preços, bem 

como, das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada 

vencedora, ao cumprimento de todas as disposições legais contidas nesta Licitação.  

 

21.3. Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de 

adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

 

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

da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. 

 

21.5. A Comissão Permanente de Licitações deverá anular o certame diante da constatação de 

ilegalidade.  

 

21.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A 

Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou resultado do processo licitatório. 

 

21.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

  

21.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

21.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

 

21.11. O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta durante a realização da sessão pública da licitação. 

 

21.12. Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, 

sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
21.13. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação 

para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos 

compromissos assumidos neste certame. 
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21.14. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Permanente de 

Licitações, e protocolado na Prefeitura Municipal de Estação – RS, na Rua Fiorelo Piazetta, nº 95, 

em Estação – RS. As empresas que considerarem necessárias informações adicionais a respeito 

do objeto licitado, deverão entrar em contato com o Setor de Engenharia. Esclarecimentos na 

área de habilitação e cadastro serão obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Estação. 

 

21.15. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

 

21.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a 

matéria. 

 

21.17. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei 

nº 8666/93.  

 

22. DO FORO 

 

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas - RS, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios 

oriundos da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 29 de Janeiro de 2019. 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por 

esta Assessoria jurídica. 

 

Data: _____/_____/_______. 

                             

__________________________ 

          Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

 

 

Humildes de Almeida Camargo 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Prestação de serviços compreendendo varrição, poda, capina, pintura, recolhimento de 

entulhos, galhos de poda, pedras e roçadas manuais de espaços e vias públicas; instalação de 

placas de sinalização de tráfico de trânsito; e outras atividades correlatas.  

 

2. DOS EQUIPAMENTOS 

 

2.1. Para a realização dos serviços acima descritos a Prefeitura disponibilizará a empresa os 

equipamentos necessários para prestação de serviços e os devidos combustíveis para as quais 

necessitar. 

 

3. DOS FUNCIONÁRIOS 

 

3.1. Compete a Contratada realizar sob suas expensas, a contratação da equipe que executará 

os serviços, objetos do presente, eximindo o Município Contratante, de qualquer responsabilidade, 

quer civil, criminal ou trabalhista quanto a esse respeito. 

 

3.2. Para a execução dos serviços objeto do certame, a licitante deverá disponibilizar um número 

mínimo de 08 (oito) operários, devidamente capacitados para as atividades nas quais serão alocados, 

com carga horária de diária de 08 horas por funcionário, totalizando 40 horas semanais de prestação 

de serviços por funcionário. 

 

3.3. As escalas de horários da prestação dos serviços serão determinadas pela licitante em 

observância ao cronograma da  Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 

3.4. Também é de responsabilidade da Contratada o fornecimento da totalidade do material 

necessário para a execução dos serviços, objetos do presente, incluindo-se os EPIs aos funcionários.  

 

4. DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado através de TERMO ADITIVO por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses. O Contrato Administrativo poderá ser ajustado, após 12 (doze) meses de vigência, pelo 

índice de variação do IGP-M/FGV. 

 

5. DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1. Caberá à Secretaria de Obras e Serviços Públicos a fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais, sem que isso 

importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução dos serviços. 

 

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante, mensalmente, até o 10º dia útil, mediante a 

apresentação do documento fiscal e cópia das GFIPs, correspondente a prestação dos serviços do 

mês imediatamente anterior ao do pagamento. 
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6.2. O valor do contrato será reajustado anualmente com base no IGP-M (acumulado dos 12 

meses anteriores). 

 

6.3. Será assegurada, anualmente, a repactuação do valor do contrato, que poderá 

contemplar todos os componentes de custos que tenham sofrido variação, desde que haja 

demonstração da variação devidamente justificada. 

 

6.4. Será assegurada, ainda, a alteração do contrato para restabelecer a relação 

inicialmente pactuada, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a 

justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, desde que haja demonstração do desequilíbrio, devidamente justificada. 

 

 

Estação, 29 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Humildes de Almeida Camargo 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 
MODELO DA PLANILHA DE CUSTOS



  

    

 

     Estado do Rio Grande do Sul 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

                                       Contrato Administrativo nº 0/2016                                       

Visto da Procuradoria Geral 

 
__________ 

ANEXO III 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

A empresa ____________________________________________________________ com sede na Rua/Av. 

___________________________________________inscrita no CNPJ sob o nº _______________________ 

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da Tomada de Preços 

N° 002/2019. 

 

ITEM QTDD DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

01 

12 

MESES 

 

Contratação de pessoa jurídica de direito 

privado para prestação de serviços de limpeza e 

conservação de vias públicas do perímetro 

urbano do Município de Estação.  

  

 

- Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

- Declaramos que o preço por m² por nós ofertado será para executar a obra conforme as exigências 

da Prefeitura Municipal de Estação e descrito no Edital de Tomada de Preços 002/2019. 

 

Data: _____/_____/_________. 

 

__________________________________________________________ 

Nome e CPF do Representante Legal e  

Responsável Técnico da Empresa 

 

__________________________________________________________ 

Assinaturas de ambos 

 

Carimbo do CNPJ da empresa: 
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ANEXO IV 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins de 

participação na Tomada de Preços acima, que: 

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos; 

f). Não possuímos entre nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista. 

 

 

     Por ser a expressão da verdade, eu 

____________________________________, representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

Cidade, data 

 

_____________________________________________ 

Nome do representante legal 

CPF nº........................... 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

 

 _____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, sediada à _____________________________________ através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, Sr.(a) 

________________________________________________________________ 

 DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para licitar 

ou contratar com a Administração Pública. 

 Por ser expressão de verdade e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

firmamos o presente. 

 

________________, ______ de __________________ de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Nome completo e assinatura do declarante 

CPF E RG 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

 

Pelo presente, a empresa _________________________________________________________________________ 

inscrita no CNPJ sob nº ___________________ sediada na ______________________________ neste ato 

representada pelo (a) Sr.(a) _______________________________________________, portador da 

cédula de identidade nº ____________________________ residente e domiciliado na 

_____________________________________, inscrito no CPF sob o nº ____________________, detentor de 

amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins 

licitatórios, confere-os à _________________________________, portador da cédula de identidade nº 

____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim 

específico de representar a Credenciante perante a Prefeitura de Estação/RS, na Licitação 

Modalidade Tomada de Preços nº ______________, podendo assim retirar editais, propor seu 

credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, 

contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, 

todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

________________, ____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Credenciante  

(reconhecer firma) 

 

 

 

 

__________________________________ 

Credenciado 

(reconhecer firma) 
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ANEXO – VII 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E SUBMISSÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 

 

A empresa ______________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________________________, através do seu representante legal, abaixo identificado, 

DECLARA para os devidos fins, ter pleno conhecimento das disposições contidas no Edital 

modalidade Tomada de Preços nº 002/2019, com seus anexos, de suas condições, bem como 

de pleno conhecimento, submissão e conformidade com as condições do edital da licitação 

acima mencionada e de que possui conhecimento de todas as condições dos locais de 

execução dos serviços e dos elementos técnicos anexos ao edital para cumprimento do 

contrato. 

 

____________________________, _____, de ___________________ de 2019. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável técnico da Empresa licitante 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõem os artigos 55 a 76, da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, as partes a seguir qualificadas, de um lado o Município de 

Estação, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, 

com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº , e CPF nº , 

residente e domiciliado na Rua , nesta cidade de ora em diante denominado de Município, e de outro 

lado, a empresa ........................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

......................................, sita na Rua/Avenida ........................., na cidade de ....................., neste ato 

representada por ............................................., portador do CPF n.º ............................, de ora em diante 

denominado simplesmente Contratada, têm entre si certo e ajustado, em conformidade com a 

Tomada de Preços nº 002/2019, as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. A Contratada assume a obrigação de prestar ao MUNICÍPIO serviços de ...  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES  

2.1. Os serviços constantes do objeto serão prestados pela contratada, por prepostos, empregados da 

CONTRATADA devidamente registrados, treinados e uniformizados. 

2.2. A CONTRATADA, por seus empregados e prepostos, deverá observar, na execução dos serviços, as 

disposições constantes deste contrato, do edital e de seus anexos, relativos ao objeto do 

contrato, fornecidos pelo MUNICÍPIO, bem como o prazo de execução definido neste 

instrumento. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES  

3.1. A contratada deverá observar que os empregados designados respeitem as normas de segurança 

e higiene do trabalho, utilizando os equipamentos de proteção individuais e coletivas de 

trabalho. 

Parágrafo Primeiro: Caberá a CONTRATADA definir quais os empregados que prestarão o serviço. A 

escala de trabalho será de responsabilidade da  CONTRATADA. 

3.2. O uniforme bem como os equipamentos de proteção individual e coletivos (de trabalho) 

necessários a execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA deverá disponibilizar o pessoal (mão de obra), devidamente 

treinado. 

3.3. A CONTRATADA responsabiliza-se por todos os atos, fatos, omissões e danos ao MUNICÍPIO, 

praticados por seus empregados, que resulte em infração ao presente instrumento. 

3.4. A CONTRATADA compromete-se à:  

I – Nos casos de afastamento dos profissionais contratados, por motivo de doença, férias, licença 

gestante e paternidade ou outros, providenciar a substituição imediata destes, como garantia 

da ininterrupção dos serviços;  

II – Caso não seja providenciada a substituição dos profissionais nos casos referidos no inciso I, deste 

subitem, o pagamento mensal será efetuado proporcionalmente, considerando-se a efetiva 

prestação dos serviços. 

III – Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares relativas à segurança no trabalho;  

3.5. Obriga-se ainda a CONTRATADA, contratar às suas exclusivas expensas e responsabilidade, todo o 

pessoal necessário, direta ou indiretamente, à consecução do objeto do presente instrumento, 

seja como empregado ou autônomo, de acordo com as normas trabalhistas e previdenciárias 

vigentes, isentando o MUNICÍPIO de qualquer vínculo trabalhista.  
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3.6. Obriga-se a CONTRATADA a indenizar o MUNICÍPIO os valores eventualmente despendidos por esta 

em decorrência de reclamatórias trabalhistas promovidas por seus empregados, tais como: 

depósitos recursais, custas e valores penhorados, bem como, os eventuais prejuízos sofridos pelo 

MUNICÍPIO em decorrência de penhora de seus bens e de suas alienações judiciárias; pelo que 

se pactua direito de retenção pelo MUNICÍPIO dos valores a serem pagos à CONTRATADA a fim 

de fazer frente a tais despesas, desde que seja efetivamente apurada a responsabilidade legal 

da CONTRATADA, bem assim outras despesas apuradas em decorrência de omissão desta no 

cumprimento de suas obrigações.  

3.7. A CONTRATADA compromete-se a guardar em total sigilo todos e quaisquer documentos, 

informações e dados técnicos de propriedade e interesse da MUNICÍPIO, suscetíveis ou não de 

proteção legal, que tenham sido obtidos, por qualquer meio, direta ou indiretamente da 

MUNICÍPIO, de suas subcontratadas ou de terceiros.  

3.8. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços ora contratados de acordo com as leis e 

exigências emanadas das autoridades Federal, Estadual e Municipal, isentando a MUNICÍPIO de 

qualquer responsabilidade pela falta de cumprimento dessas leis e exigências. Inclui-se aqui 

também as regras e procedimentos internos da MUNICÍPIO, tais como as Normas 

Regulamentadoras vigentes e as que por ventura forem criadas durante a execução da 

obra/do serviço.  

3.9. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e 

securitárias atinentes aos seus empregados e prepostos, isentando, desde já, a MUNICÍPIO de 

quaisquer responsabilidades. 

3.10. Os tributos, impostos, taxas, contribuições fiscais e para-fiscais, devidos direta ou indiretamente 

em função do presente contrato ou sua execução constituem ônus e responsabilidade do 

contribuinte, conforme definido na legislação pertinente;  

3.11. A CONTRATADA responde única e exclusivamente por quaisquer danos causados a terceiros, ou 

ao MUNICÍPIO, pelos seus empregados ou prepostos, isentando o MUNICÍPIO de quaisquer 

responsabilidades decorrentes da prestação de serviço ora contratada.  

3.12. É expressamente vedada à CONTRATADA a emissão de qualquer título cambial ou a cessão de 

crédito decorrente do presente contrato.  

3.13. O presente contrato não gera nenhum outro direito á CONTRATADA, além do aqui estipulado. A 

CONTRATADA declara que não existe qualquer vínculo empregatício ou relação de emprego 

com o MUNICÍPIO de seus funcionários, prepostos e terceiros por ela contratados.  

3.14. A CONTRATADA compromete-se a recolher os tributos decorrentes da execução do presente 

contrato, bem como as verbas previdenciárias, trabalhistas e securitárias de seus funcionários, 

prepostos ou terceiros por ela contratados, que vierem a prestar serviço no MUNICÍPIO, devidos 

direta ou indiretamente em função do presente contrato, devendo comprovar tais fatos assim 

que solicitados pelo MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

4.1. A prestação dos serviços será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

dentro dos padrões determinados pela Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores. O gestor 

do contrato poderá exigir e realizar todas e quaisquer verificações, obrigando-se a 

CONTRATADA a fornecer todos os detalhes necessários. 

4.2. A CONTRATADA deverá refazer os serviços considerados em desacordo, sem qualquer custo 

adicional ao MUNICÍPIO. 

4.3. O MUNICÍPIO poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição dos profissionais contratados, 

desde que os serviços não estejam sendo prestados satisfatoriamente.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS  
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5.1. Pela prestação dos serviços a CONTRATADA receberá, até o quinto dia útil do mês subsequente, 

mediante apresentação de documento fiscal acompanhado da GFIP mensal, a importância de R$ ... 

(reais) referente ao valor total mensal decorrentes dos serviços prestados. 

 

5.2. Será assegurada, anualmente, a repactuação do valor do contrato, que poderá 

contemplar todos os componentes de custos que tenham sofrido variação, desde que haja 

demonstração da variação devidamente justificada. 

 

5.3. Será assegurada, ainda, a alteração do contrato para restabelecer a relação 

inicialmente pactuada, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a 

justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, desde que haja demonstração do desequilíbrio, devidamente justificada. 

 

5.4. No valor contratado deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, 

contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, encargos trabalhistas, previdenciários, demais serviços 

que possam acarretar ônus ao MUNICÍPIO, especificados ou não no presente contrato. 

 

5.5. Ao MUNICÍPIO incumbe o pagamento do valor ajustado na forma e nos prazos convencionados, e 

à CONTRATADA a prestação dos serviços nas condições avençadas.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 05.02.18.541.0012.2027 – Manutenção da limpeza pública 

 05.02.18.541.0012.2027.3.3.90.39.78 (7755) – Limpeza e Conservação 

 Recurso: 1 Livre 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO  

7.1. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por períodos subsequentes, até o máximo de 60 (sessenta) meses, havendo interesse 

das partes. No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado de acordo com a 

variação do IGPM(FGV) do período, na forma da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

8.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das 

seguintes penalidades: 

 I - Advertência, por escrito; 

 II – Multa; 

 III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 

a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

8.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a licitante 

vencedora: 

 I - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

 II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização 

da contratante; 

 III - Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas técnicas ou 

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas 

expensas; 
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 IV - Desatender às determinações da fiscalização; 

 V - Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

 VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 

 VII - Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado. 

 

8.3. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando a 

contratada: 

 I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 

contratual; 

 II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 

 III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 

dolo ou má fé, venha causar dano à contratante ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da Contratada reparar os danos causados. 

 

8.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  

8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual.  

 

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

9.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas 

serão resolvidas supletivamente com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do 

Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito à 

obediência dos princípio que norteiam a Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

10.1. O presente contrato só será rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93 e, 

alterações posteriores. Poderá também ser rescindido por qualquer uma das partes mediante 

Aviso Prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste 

contrato.  

 

E por assim estarem, justas, e contratadas firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

 

Estação, RS,   de Fevereiro de 2019. 

 

MUNICÍPIO                                                               CONTRATADA 

 

GESTOR DO CONTRATO 

 

Testemunhas: 

____________________________                                 ____________________________ 


