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Pregão Presencial para Registro
de Preços n° 09/2019
Tipo de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO/PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito – Processos n° 322895 e 322936/2019 –
Estimativa n° 077483;
EDUARDO

RODRIGUES

RENDA,

no

uso

de

suas

atribuições,

torna

público,

para

conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia 26 do mês de março do ano de
2019, na sala de reuniões da Comissão de Licitação de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico,
se reunirão a Pregoeira, a Equipe de Apoio e a Autoridade Competente, designados pela
Portaria 1711/2018, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a contratação de empresa para execução do presente objeto, processando-se essa
licitação nos termos Lei Federal nº 10.520, de 17-07-2002, e dos Decretos Municipais nº 037 e
038/2008, 278/2008, 232/2010 e 179/2012, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93.
1. OBJETO
1.1- REGISTRAR PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO
À QUENTE (CAUQ), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS E
REPAROS (TAPA- BURACOS) LOCALIZADOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE OSÓRIO-RS.
1.2- São partes integrantes deste edital:
a) Anexo I – Modelo de credenciamento e modelos de declarações (declarações 1, 2, 3 e 4);
b) Anexo II - Modelo da proposta financeira;
c) Anexo III – Valores e quantidades estimadas de consumo para o período de 12 (doze)
meses;
d) Anexo IV – Minuta de Ata de Registro de Preços;
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e) Anexo V – Minuta de Contrato;
f) Anexo VI – Memorial Descritivo;
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes
distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2,
para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE OSÓRIO-RS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA
LICITANTE (NOME COMPLETO)
--------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE OSÓRIO-RS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO
LICITANTE (NOME COMPLETO)

3- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1- A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira, diretamente, por
meio de seu representante legal ou através de procurador regularmente constituído, que
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento
licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento
de identidade.
3.2- A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 e 3.3
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deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3-

O

credenciamento

será

efetuado

mediante

apresentação

dos

seguintes

documentos:

3.3.1- No caso do representante não ser titular, sócio ou administrador da empresa:

a) Termo de credenciamento (conforme modelo 01), ou instrumento público ou particular de
procuração, outorgado pelo representante legal do licitante, comprovando a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
3.3.2- Declaração assinada pelo representante legal da empresa, em atendimento ao disposto
no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, de que está ciente e cumpre plenamente os
requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços
oferecidos. (conforme modelo 02).
3.3.3- Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Para Sociedades Comerciais, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da última alteração contratual, se houver, onde conste o objeto e
devidamente registrado na Junta Comercial e no caso de Sociedades por Ações, acompanhado
de documentos de eleições de seus administradores;
c) Para Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo onde conste o objeto e respectiva
inscrição acompanhado de prova da diretoria em exercício devidamente registrada na Junta
Comercial.

Setor de Licitações: Av. Jorge Dariva, n° 1251 – Centro – Osório/RS – CEP: 95520.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE OSÓRIO
Secretaria Municipal de Admnistração
Setor de Licitações

4

3.3.4- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 à 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverá apresentar, fora
dos envelopes, no momento do credenciamento , COMPROVANTE DE QUE SE
ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. O referido
comprovante poderá ser: declaração do contador ou certidão emitida pela junta comercial ou
comprovante de enquadramento no simples extraído na internet. Será considerado válido para
a efetiva comprovação, o documento emitido com prazo não superior a 06 (seis) meses, em
relação a data da abertura do certame.
3.3.5 -As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o
limite de R$ 4.800.00,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios
previstos nos artigos 42 à 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, e no artigo 34, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 , desde que também
apresentem declaração firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita
referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.
3.4- Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer,
é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes
à licitação.
3.5- No caso de a licitante apenas enviar os envelopes, não estando presente seu
representante legal na sessão pública, deverá apresentar fora dos envelopes apenas a
habilitação jurídica do item 3.3.3, a declaração do item 3.3.2.
3.6- Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser
apresentados em original ou cópia reprográfica autenticada por tabelião ou por servidor da
Administração Municipal ou publicação em órgão de imprensa oficial.
3.7- As autenticações realizadas por Servidor da Administração Municipal deverão ser
procedidas antes do horário de abertura dos envelopes.
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4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1- No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a Pregoeira, inicialmente, receberá os
envelopes n° 01 – PROPOSTA e n° 02 – DOCUMENTAÇÃO.
4.2- Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
4.3- À Pregoeira realizará o credenciamento das interessadas, a s q u a i s d e v e r ã o :
a) Comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) Apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo 2 (dois), anexo ao edital.
5 - PROPOSTA DE PREÇO:
5.1- A proposta financeira deverá ser preenchida em via única e distinta, conforme modelo em
anexo, sem emendas ou rasuras, que conste todos os dados da empresa(CNPJ,razão social,
endereço, telefone, etc.), valor unitário do serviço a ser prestado ou material a ser adquirido,
onde deverão estar incluídos todos os custos com material, inclusive o BDI, (impostos, taxas,
contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.), despesas com transporte ou terceiros,
conforme

modelo

de

proposta

financeira

em

anexo,

que

deve

ser

assinada

pelo

representante legal da empresa, devidamente identificado e qualificado.
5.1.1- DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A PROPOSTA FINANCEIRA O PROJETO DE
DOSAGEM DA MISTURA BETUMINOSA E A RESPECTIVA FÓRMULA DE USINA
COMPOSTA EM PROPORÇÕES TAIS QUE SATISFAÇA OS REQUISITOS DAS FAIXAS
GRANULOMÉTRICAS, ÍNDICES VOLUMÉTRICOS E MECÂNICOS.
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5.1.2-Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta que não for conflitante com o instrumento convocatório.
5.2- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, fixados pela Administração.
5.3- Poderão ser aceitas as propostas, em que se constatem erros de cálculos nos preços
propostos, reservando-se a Comissão Permanente de Pregão o direito de corrigi-los na forma
seguinte:
I- O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes, será
retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
II- O erro da adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total
proposto pelo corrigido.
5.4- Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, substituições das propostas ou de quaisquer
documentos já entregues.
5.5- Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do
serviço, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratação. (Exemplo: R$ 1,25).
5.6- Para obter a avaliação do custo pela Administração (estimativa constante na solicitação
de compras) foram consultadas empresas do mercado e/ou tabelas técnicas e oficiais de
valores, pelas secretarias requisitantes. Resultando assim, a média de preço e definindo
expressamente

que

estes

valores

são

os

máximos

aceitáveis

no

presente

procedimento licitatório. Desta forma será declarada vencedora a licitante que
apresentar a proposta financeira de acordo com as especificações do Edital, de menor preço,
com valores de acordo com os praticados no mercado e não superiores aos valores
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unitários e totais máximos aceitáveis.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1- Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a
proclamação da vencedora.
6.2- Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições definidas no item
6.1, a pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas
propostas escritas.
6.3- No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação da vencedora.
6.4-

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio

para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5- A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1- Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apresentar
nova proposta.
6.6- É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7– Os licitantes deverão ofertar os lances com a diferença de no mínimo, R$ 0,01
(um centavo) em relação ao último lance proposto, sendo desconsiderado pela
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Pregoeira, os lances inferiores a este estipulado, dando o direito a novo lance ao
próximo licitante.
6.8- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será
considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.9- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 11 deste edital.
6.10- Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a
Pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.11- A ordem classificatória se dará pela proposta mais vantajosa, ou seja, pelo valor unitário
ofertado somado ao valor do custo de transporte.
6.12- Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
(valor ofertado somado ao valor de custo do transporte), a Pregoeira verificará a aceitabilidade
da proposta, comparando-o com o valor estimado, decidindo motivadamente, a respeito.
6.13- Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.14- Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
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b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 5;
d) Estiverem sem assinatura do licitante, rasuradas ou incompreensíveis;
e) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis.
6.14.1- Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor valor dos seguintes valores:
a)média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela administração;
b) valor orçado pela administração.
OBS.: A PREGOEIRA PODERÁ JULGAR A INEXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS, ANTES
OU DEPOIS DA DISPUTA.
6.15- A Comissão ao detectar o valor inexequível em razão da aplicação do item 6.14, poderá
efetuar diligências a fim de verificar a qualidade do produto e/ou material ofertado, podendo
para tanto solicitar amostras e realizar pesquisa de mercado, para opinar pela classificação ou
desclassificação da proposta fundamentada no processo.
6.16- No caso de cotação de valores acima dos estimados pelo Município, as propostas serão
em

regra

desclassificadas,

exceto

quando

ficar

comprovado

que

o

valor

ofertado

correspondente ao valor praticado no mercado, o qual será averiguado através de diligência
efetuada pela Comissão, devidamente fundamentado no processo.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
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6.17- Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
6.18- Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no
artigo 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas que atenderem aos itens 3.3.4 e 3.3.5, deste edital.
6.18.1- Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.19- Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta,
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada
vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea “a”, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem

de

classificação,

às

demais

microempresas,

empresas

de

pequeno

porte

ou

cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.18.1 deste edital, a
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item.
6.20- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, alcançar as
exigências do item 6.19 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor
da proposta originariamente de menor valor.
6.21- O disposto nos itens 6.18 à 6.20, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
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proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa.
6.22- Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas,
na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos.
6.23- A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de
Compras e Licitações deste Município.
6.24- Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7 – DA HABILITAÇÃO:
7.1- Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE
n° 02, os seguintes documentos:
7.1.1- A licitante deverá apresentar a seguinte declaração:
7.1.1.1- DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo de
declaração 3 do Anexo I do edital, os seguintes termos:
a) da plena aceitação dos termos do edital;
b) de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) de que o exame dos documentos anexos e do edital são suficientes para a adequada
avaliação dos custos, a considerar na elaboração da proposta;
d) de que estão cientes e de acordo com todas as condições do edital, bem como com todas as
condições pertinentes em relação ao fornecimento dos materiais ou execução dos serviços.
e) de que atende ao disposto no Art.7º , inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou que está
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apresentando em anexo certidão emitida pela Justiça do Trabalho.
7.1.1.2-

DECLARAÇÃO

assinada

pelo

representante

legal

da

empresa,

de

que

se

responsabiliza em comprovar exclusivamente através de notas fiscais os pedidos de
reequilíbrio na forma do item 13 do edital, estando ciente de que não poderá solicitar
cancelamento ou desclassificação dos itens que concorrer se não possuir as devidas notas
fiscais. (Modelo 4 do anexo I do edital).
7.1.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual;
b) 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, ou;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2.1-

Os documentos referidos no item 7.1.2, são dispensáveis, visto que constam no

credenciamento, previsto no item 3.3.3 deste edital.
7.1.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), extraída via internet,
com data de emissão não superior à 180 (cento e oitenta dias).
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União
Expedida

nos

termos

do

Decreto

Federal

nº5.512/05

e

da

Portaria

Conjunta

RFG/PGFNnº1.751, de 02/10/2014.
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c) Prova de regularidade dos tributos estaduais junto à Fazenda Estadual, da licitante;
d) Prova de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho (TST), através da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas – CNDT.
e) Prova de regularidade dos tributos municipais junto à Fazenda Municipal, abrangendo todos
os tributos, da sede da licitante.
f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante a ser habilitado e contratado no certame, pertinente ao ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;
h) As empresas vencedoras do certame deverão estar regulares com todo e qualquer débito
junto Município de Osório, e manter as condições de acordo com a legislação.
7.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.4.1 - A licitante concorrente deverá apresentar:
a) A empresa e o responsável técnico deverão apresentar registro regular no conselho
competente com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante. Para as empresas situadas
fora do estado do Rio Grande do Sul, apresentar certidão com visto do CREA/RS.
b) A empresa comprovará sua aptidão com apresentação de atestado(s) fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho competente e
acompanhado de CAT em nome de um dos responsáveis técnicos da empresa, que comprove o
fornecimento de materiais ou a execução do serviço compatível com o objeto deste memorial.
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c) A empresa deverá apresentar a Licença de Operação da usina de asfalto utilizada para
produção do concreto asfáltico usinado a quente. A Licença de Operação deverá ser emitida
pelo órgão ambiental competente e deverá estar vigente.
d) No caso em que a instalação da usina de asfalto não for de propriedade do licitante, deverá
ser apresentada declaração de disponibilidade do proprietário para atendimento do objeto
licitado, juntamente com a respectiva Licença de Operação emitida pelo órgão competente.
7.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, inclusive notas
explicativas, já exigíveis e apresentados na forma da Lei (contendo as assinaturas do sócio, do
contador responsável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, registrado na
Junta Comercial ou Cartório de Registro) ou escriturados por sistema de processamento
eletrônico de dados, em formulários contínuos, cujas folhas deverão ser numeradas em ordem
sequencial, mecânica ou tipograficamente, e conterão termos de abertura e encerramento, que
comprovem a boa situação financeira da licitante, cujos índices mínimos aceitáveis serão
apurados pela aplicação e apresentação das fórmulas abaixo, podendo o laudo a qualquer
tempo ser submetido a análise pela Administração:
LIQUIDEZ

AC/PC

CORRENTE
(Ativo Circulante/ Passivo Circulante)
LIQUIDEZ GERAL AC+ARLP / PC+PNC

Índice mínimo:
1,0
Índice mínimo:

(Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / Passivo 1,0
SOLVÊNCIA

Circulante + Passivo Não Circulante)
AT / PC+PELP

Índice mínimo:

GERAL

(Ativo total / Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo

1,0

Prazo)

OBSERVAÇÕES RELATIVAS A ALÍNEA“b” DO ITEM 7.1.5:
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a) É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
b) Os índices acima deverão ser comprovados através de laudo técnico assinado por
profissional habilitado. O referido laudo deverá acompanhar o balanço 7.1.5.b.
b1) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos índices
solicitados neste edital, ou não apresentarem, deverão comprovar o capital ou patrimônio
líquido, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado, na forma do § 2º e 3º do artigo
31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação.
c) As demonstrações deverão ser apresentação conforme Instrução Normativa RFB nº
787/2007. No caso das Sociedades Anônimas ou de empresas que publicarem seus balanços
na forma da Lei nº 6404/76, deverá ser apresentada somente a publicação no Diário Oficial.
Para as demais empresas, as demonstrações contábeis deverão apresentar comprovação de
registro no órgão competente. A documentação das sociedades comerciais deverá atender
também aos dispositivos da INDNRC 107/2008 (Instrução Normativa do Departamento
Nacional de Registro do Comércio). As empresas que apresentarem demonstrações contábeis,
deverão fazê-lo em consonância aos padrões de Contabilidade, de acordo com as Resoluções e
Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo Conselho Regional de Contabilidade e/ou Conselho
Federal de Contabilidade vigente à época de sua elaboração.
d) A qualquer tempo a Administração se reservará o direito de exigir a apresentação
do livro diário onde as demonstrações contábeis foram transcritas.
e) A forma de apresentação dos registros contábeis poderá ser:
e1) Para as Sociedades Anônimas, da publicação no Diário Oficial:
e.1.1) das demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº. 6404/1976;
e.1.2) das notas explicativas e parecer dos auditores independentes;
e.1.3) ata da assembleia geral que aprovou as demonstrações contábeis.
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e.1.4) para atendimento do item “e.1.3”, em substituição a publicação em Diário Oficial, será
aceito a cópia autenticada da ata da assembleia geral que aprovou as demonstrações
contábeis com o devido registro da Junta Comercial.
e2) Para as demais sociedades:
e.2.1) As empresas com escrituração digital deverão apresentar impressão do arquivo gerado
pelo SPED contábil constante na sede da empresa, apresentando:
a) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contábil);
b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contábil);
c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil);
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil);
e) Campo J800 com as Notas Explicativas.
e.2.1.1) Enquanto as Juntas Comercias enfrentarem acúmulos de livros digitais, enviados para
análise e autenticação, o balanço digital poderá ser apresentado na seguinte forma:
a) Recibo de entrega de escrituração contábil digital (impresso do arquivo SPED Contábil)
conforme Decreto n° 1.800/1996, com alteração do Decreto 8.683/2016.
b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contábil);
c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil);
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil);
e) Campo J800 com as Notas Explicativas.
e.2.2) As empresas com escrituração meio papel deverão apresentar cópias autenticadas das
páginas do livro diário, como seguem:
a) Termo de Abertura e Encerramento (assinados pelo Contabilista e Sociedade Empresária);
b) Balanço Patrimonial (assinado pelo Contabilista e Sociedade Empresária);
c) Demonstração do Resultado do Exercício (assinada pelo Contabilista e Sociedade
Empresária);
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d) Notas Explicativas (assinada pelo Contabilista e Sociedade Empresária) – opcional para
empresas enquadradas na Lei Complementar nº 123/2006 e que possuem escrituração
simplificada nos termos da Resolução CFC 1115/2007.
f) As empresas devidamente enquadradas como EPP e ME, em licitações para
fornecimento de bens para pronta entrega, o que caracteriza o objeto deste edital,
estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial do último exercício social, em
cumprimento ao Decreto Federal n° 8.538/2015.
g) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite
de R$ 4.800.00,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos
nos artigos 42 à 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteração, e
no artigo 34, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem
declaração firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima,
além de todos os documentos previstos neste edital.
7.2- Os documentos citados no item 7, poderão ser substituídos, pelo Certificado de Registro
Cadastral (CRC), emitido pela Município de Osório, dentro do prazo de validade e desde que
contemple todos os itens acima, os itens não constantes no CRC deverão ser anexados ao
mesmo.
7.2.1- No caso de vencimento de algum dos documentos do Certificado de Registro Cadastral,
até o momento da abertura dos envelopes, este(s) poderá(ão) ser anexado(s) ao certificado,
antes da abertura dos envelopes da documentação, desde que seja original, autenticado em
cartório ou conferido por servidor do Município, não sendo necessário a expedição de novo
CRC – Certificado de Registro Cadastral.
OBSERVAÇÕES:
a) Os documentos apresentados através de fotocópias, deverão estar autenticados por
tabelião, por funcionário do Município de Osório ou publicação em órgão de imprensa oficial.
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Os documentos extraídos “via internet” ficarão sujeitos a comprovação de sua veracidade pela
Administração, ato da abertura da habilitação.
b)

O

licitante

que

comprovar

o

benefício

como

ME/EPP,

item

3.3.4,

na

fase

do

credenciamento, está dispensado de apresentar tal habilitação no envelope 02.
7.3- A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item 3.3.4 e 3.3.5, ou apresentar dentro do envelope 02 o benefício como ME/EPP, 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 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora
do certame, ou seja, após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo
sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
7.3.1- O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
7.3.2- O prazo de que trata o item 7.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
7.3.3- A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.4- Não serão admitidos protocolos ou documentos com rasuras ou vencidos até o prazo
estipulado para a apresentação dos mesmos.
7.5- Em casos excepcionais, com vistas à ampliação da disputa, será facultado à Comissão de
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Licitações a promoção de diligências em relação aos documentos extraídos “via internet”, nas
seguintes hipóteses: quando não forem apresentados; ou ainda, quando apresentados com a
data de vencimento expirada.
7.5.1- A realização de diligências ficará expressamente condicionada à inexistência de
quaisquer prejuízos ao desenvolvimento do certame, bem como somente em relação aos
documentos disponíveis na internet para impressão imediata.
7.5.2- Verificados motivos determinantes de prejuízo, a falta, o vencimento manifesto do
documento, bem como o acesso indisponível por problemas de acesso ao sistema, ensejará a
inabilitação do licitante.
a) Os documentos extraídos “via internet” ficarão sujeitos a comprovação de sua veracidade
pela Administração.
b) A validade das certidões e demais documentos corresponderá ao prazo fixado nos próprios,
exceto os fixados pelo Município neste edital. Caso as mesmas não contenham expressamente
o prazo de validade, o Município de Osório convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o
documento tem validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal
pertinente.
7.6- O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
8- DA IMPUGNAÇÃO, DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1- Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste pregão, até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das
propostas, através do e-mail pregaoosorio@gmail.com, ou através do Protocolo Geral da
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Prefeitura Municipal de Osório.
8.2- As impugnações, recursos e contrarrazões enviadas por e-mail, deverão ser enviadas, em
vias originais, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, ao Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Osório, localizada na Avenida Jorge Dariva, 1251 – CEP
95520.000 – Osório/RS, no prazo de no máximo 72 (setenta e duas) horas.
8.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor valor será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.4- Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira inabilitará a licitante
e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
8.5- Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata
e motivada, importará na decadência do direito de recursar por parte da licitante.
8.6- Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção
de recorrer, está terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso.

8.7- Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da
recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata ao processo.
8.8- Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03
(três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do
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prazo da recorrente.
8.9- A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
8.10- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
8.11- Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representantes não habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder
pelo licitante.
8.12- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente ratificará a decisão da Pregoeira e/ou da Procuradoria-Geral do Município e
homologará em todo ou em parte o procedimento licitatório.
8.13- Todas as alterações ao edital, impugnações, recursos, respostas aos recursos e
contra recursos e resultados serão devidamente publicados na imprensa oficial,
disponível no endereço www.diariomunicipal.com.br/famurs.
9- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de admissibilidade exigidas no edital de Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 09/2019 inclusive quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
seus anexos, partes integrantes do edital, bem como o disposto no Decreto nº 109/2018.
9.2- Cumprir rigorosamente com todas as condições das especificações técnicas exigidas no
objeto licitado no Pregão.
9.3- Possibilitar e facilitar a ação da Fiscalização do Município, fornecendo informações ou
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provendo acesso à documentação prontamente às observações e exigências por ela
apresentadas.
9.4- Refazer, reparar ou substituir às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização
do Município todo o material/equipamento considerado inaceitável.
9.5- Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao Município ou a terceiros, em
decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual.
9.6- Preservar e manter o Município a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
10 - DO PAGAMENTO:
10.1- A presente Ata de Registro de Preços tem por valor do unitário, conforme o preço
arrematado e ata lavrada, bem como os modelos de propostas financeiras, anexo II do edital.
10.1.1- O pagamento será efetuado à vista, após apresentação da Nota Fiscal, com base no
preço apresentado na proposta. A (s) empresa (s) vencedora (s), enviará (ão) a fatura
correspondente, que após conferida será encaminhada ao departamento financeiro para
processamento. O pagamento somente será efetuado após a nota ser atentada pelo setor
responsável.
10.1.2- Para o pagamento de mercadorias, antes documentadas pela nota fiscal modelo 1, a
partir de 01/12/2010, obrigatoriamente deverá apresentar nota fiscal eletrônica ou nota fiscal
eletrônica avulsa.
10.2- Não será efetuado qualquer pagamento CONTRATADA, enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
10.3- A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de
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Cadastramento do Município de Osório para verificação da situação da licitante vencedora em
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.4- A CONTRATADA emitirá nota fiscal correspondente, sem rasura e de forma legível.
10.5- A Fiscalização e o Gestor do Município de Osório somente atestará a execução dos
serviços ou entrega dos bens e/ou liberará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas,
pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas, observado o disposto no Decreto
109/2018.
10.6- Para efeito de pagamento, serão observados o que estabelecem as legislações vigentes
do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos
aos encargos previdenciários.
10.7- Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, até a regularização da situação ou reapresentação de
novo documento fiscal, não será acarretado qualquer ônus à Prefeitura.
10.8- Na(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar o número do empenho correspondente.
10.9- A CONTRATADA declara que os preços propostos para o fornecimento do serviço,
levaram em conta todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais para o
cumprimento integral das disposições contratuais até o termo final do presente contrato.
10.10- Dados para faturamento:
10.10.1- Secretarias municipais, exceto Secretaria da Saúde:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Av. Jorge Dariva, n°1251 – Osório/RS - Cep: 95520-000
CNPJ n° 88.814.181.0001-30 - Inscrição Estadual: Isento
Deverá constar no escopo da NF o número do presente contrato.
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10.10.2 - Secretaria da Saúde:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. Jorge Dariva, n°1251 - Osório - RS
CNPJ n° 11.322.135/0001-90
Inscrição Estadual: Isento
Deverá constar no escopo da NF o número do presente contrato.
10.11- Fica assegurado ao Município o direito de deduzir do pagamento devido à
CONTRATADA, independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
10.11.1- Débitos a que tiver dado causa.
10.11.2- Despesas relativas à correção de eventuais falhas.
10.11.3- Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.
10.11.4- Utilização de materiais ou equipamentos do Município cujo fornecimento seja
obrigação da CONTRATADA.
11 – DAS PENALIDADES:
11.1-Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades, assegurado o direito a ampla defesa e ao
contraditório,

independentemente

da

instauração

de

processo

administrativo

especial:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5(cinco) anos
e/ou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante estimado total
da aquisição por apresentar proposta eletrônica ou escrita ofertando produtos que divergem
das especificações exigidas, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta
injustificadamente, falhar ou fraudar na execução do contrato/empenho, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou ainda em virtude das demais irregularidades que
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caracterizem a inexecução total do contrato/ata de registro de preço.
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos
e/ou multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante estimado total
da aquisição por inexecução parcial do contrato/empenho, por recusa injustificada de receber
nota de empenho ou assinar ata de registro de preço quando exigido, deixar de entregar os
materiais nos prazos e demais condições exigidos no instrumento convocatório.
c) Declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, e/ou multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor correspondente ao total estimado da aquisição por causar prejuízo material
resultante

diretamente

de

execução/inexecução

contratual

ou

aquisitiva

através

de

empenho/Ata de Registro de Preço.
c.1) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
após o ressarcimento da Administração dos prejuízos resultantes da inadimplência contratual.
d) Responderá também por impedir, perturbar ou fraudar licitação promovida pela
Administração, ou por procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência ou grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem nos termos do artigo 335 do Código Penal.
e) Advertência, por executar/entregar o objeto com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado.
f) As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedor da CONTRATADA.
g) Nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual/empenho/Ata de Registro de Preços.
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h) O descumprimento parcial ou total, das obrigações pela CONTRATADA, não será
considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou
de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não era possível evitar,
ou impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.
i) Se, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, o convocado não assinar a ata de registro de
preços, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação da
disputa, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições do edital,
abrindo através da Pregoeira nova negociação de preços, podendo o segundo colocado manter
o preço do seu último lance, ficando a critério da Administração aceitar ou não a nova
proposta, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e/ou mais a suspensão temporária
da participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração por prazo de
02 (dois) anos.
12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1- As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
a) Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito: 302.
12.1.1- As dotações poderão sofrer alterações em virtude da mudança de exercício.
13- DO PEDIDO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
13.1- O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
proposta.
13.2- Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte do produto e
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qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
13.3- O beneficiário do registro poderá solicitar o equilíbrio econômico-financeiro dos preços
vigentes através de solicitação formal à Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e
Cadastramento, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
13.4- Nas hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o
Município poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato/ata mediante
processo fundamentado e aceito pela Administração, a qual irá regrar as formas de julgamento
dos pedidos através de ordem de serviço ou outro documento equivalente.
13.5- A atualização de preço não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
manter a diferença percentual (margem de lucro) apurada entre o preço originalmente
constante na proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.
13.6- Eventuais solicitações de Equilíbrio econômico-financeiro da proposta devem seguir o
procedimento:
13.6.1-Justificar

o

pedido

de

equilíbrio

econômico-financeiro

explicando

quais

as

circunstâncias de mercado, ou qual o problema que ocasionou o aumento ou diminuição do
preço.
13.6.2- As empresas que apresentarem na proposta financeira devidamente preenchida com o
valor de compra ou orçado, deverá apresentar orçamentos com data aproximada a data da
licitação e com data da alteração do preço, desde que o mesmo seja fornecido em papel
timbrado pela empresa que originou a compra ou fabricante, bem como esteja datado e
assinado por funcionário devidamente identificado ou comprovar o reequilíbrio através de
apresentação de listas atualizadas de preços do fabricante, bem como lista com data
aproximada a data da licitação, desde que o mesmo seja fornecido em papel timbrado pela
empresa que originou a compra ou fabricante, a qual deve estar datada e assinada por
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funcionário devidamente identificado. Caso a lista atualizada seja disponibilizada na internet, a
empresa deve fornecer o endereço eletrônico, ficando dispensado os requisitos anteriores.
13.6.3- Para as empresas que se responsabilizaram em comprovar o reequilíbrio
através de exclusivamente nota fiscal, deverão juntar aos pedidos, as cópias de
notas fiscais com data aproximada a data da licitação e cópias de notas fiscais da
data da alteração de preço, não cabendo a comprovação de outra forma, bem como
pedido de desclassificação ou cancelamento do item por não possuir as notas fiscais.
13.6.4- Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro deverão ser encaminhados com a
tabela abaixo preenchida constando todas as informações contidas na mesma:

Item Produto

Preço

Valor

de

declarado

Custo

vencedor

R$

R$

Margem %

Nota

Preço de

Valor

Margem

Nota

fiscal nº

Custo

reequili-

%

fiscal nº

brado
%

R$

%

13.6.5- A Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento, deverá
certificar no certame, que os preços solicitados no pedido de reequilíbrio estão compatíveis
com os de mercado, ficando facultado anexar documentos que comprovem a certificação.
13.6.6- Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro deverão ser encaminhados entre os
dias 10 a 15 de cada mês, no Setor de Protocolo do Município de Osório, sito na AV. Jorge
Dariva, 1251, (térreo) Centro, Osório/RS, ou via fax e dirigido à Comissão de Licitação,
Pregão, Registro de Preços e Cadastramento.
13.6.7- O pedido de equilíbrio econômico-financeiro poderá acarretar substituição na
ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo
menor preço.
13.6.8- As empresas que encaminharem o pedido de equilíbrio econômico-financeiro em
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desconformidade com as condições do item 13 terão os pedidos indeferidos e apenas poderão
encaminhar novo pedido no mês subsequente, sem prejuízo do item 13.6.6, tendo a obrigação
de manter o valor proposto e efetuar a entrega das mercadorias durante o período.
13.6.9- Devido à mudança da ordem classificatória de preços entre os concorrentes, o
detentor da última proposta declarada vencedora, é que tem a obrigação em encaminhar os
pedidos de reequilíbrio.
13.7- O julgamento dos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro procederão os seguintes
critérios:
13.7.1- As empresas concorrentes terão que enviar proposta sempre que solicitado pela
Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento.
13.7.2- Para os casos em que não há concorrência no item, a Administração julgará o
reequilíbrio com base nas notas fiscais apresentadas pela requerente, e com base nos preços
de mercado.
13.7.3- Para os casos em que a 2º (segunda) colocada obteve o valor acima do preço
solicitado no pedido de equilíbrio econômico-financeiro, a Administração poderá dispensar a
consulta de preços com as demais licitantes, e irá julgar o pedido com base na documentação
apresentada junto ao pedido de equilíbrio econômico-financeiro.
13.7.4- Na hipótese do valor apresentado no requerimento de reequilíbrio, pela empresa
vencedora, ser superior à proposta da segunda colocada, o objeto será adjudicado em favor
desta última desde que manifeste formalmente a manutenção do valor proposto inicialmente e
a detentora do lote não propor valor diferenciado.
13.7.4.1- Será assegurada a 1º colocada, a apresentação de nova proposta de reequilíbrio,
tendo em vista o seu direito de preferência por ser vencedora do certame. O prazo de reenvio
da nova proposta será de 08 horas úteis, excluindo-se feriados e fins de semana.
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13.7.5- Deferido o requerimento de reequilíbrio e havendo empate entre o valor postulado no
pedido e o valor da empresa subseqüente, será garantida a preferência do primeiro colocado
na adjudicação do objeto.
13.7.6- A Convocação para apresentação de novas propostas serão encaminhadas pela
Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento através de e-mail e/ou
fax.
13.7.7- A Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento considerará o
preço da proposta inicial ou último valor proposto nos casos em que o licitante for convocado a
apresentar nova proposta e não cumprir com o prazo.
14- DA RESCISÃO CONTRATUAL/CANCELAMENTO DO REGISTRO CONTRATUAL
14.1- Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78, da Lei n°
8.666/93.
14.2-

No caso da contratante não se utilizar da prerrogativa de rescindir o contrato a seu

exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até
que a empresa vencedora cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo
da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei n° 8.666/93 e no Código de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/90).
14.3- O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstos nos
artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93.
14.4- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
14.4.1- Pela Administração, quando:
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a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
b) A detentora não assinar o contrato, a ata de registro de preços(quando exigido) ou se negar
a receber a nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa.
c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços.
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços.
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
f)

Por

razões

de

interesse

público

devidamente

demonstradas

e

justificadas

pela

Administração.
g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
14.4.2- Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito:
a) Acompanhada da comprovação da impossibilidade de cumprirem as exigências do edital ou
das normas estabelecidas na Ata de Registro de Preços, de acordo com os prazos estabelecidos
pela modalidade licitatória adotada, após o recebimento da notificação ou Nota de Empenho.
b) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, comprovados.
b1) Os casos fortuitos ou de força maior devem ser satisfatoriamente justificados pela
contratada e protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Osório, no prazo de até 24 (vinte
quatro horas) após a ocorrência.
c) A solicitação de cancelamento do preço registrado deve ser protocolada e dirigido ao
Prefeito Municipal que remeterá à Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e
Cadastramento para análise e possível mudança da classificação dos preços da Ata.
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d) Caso não sejam aceitas as razões do pedido de cancelamento da empresa vencedora do
registro de preços, a Administração poderá aplicar as penalidades previstas no edital.
14.5- A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preços não o desobriga da
ordem de execução dos serviços até a decisão final da Comissão de Licitação, Pregão, Registro
de Preços e Cadastramento. A solicitação de cancelamento do registro de preço pelo
fornecedor será protocolada pelo fornecedor, com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência
do término de sua participação no sistema de registro, com a devida assinatura do
representante legal da empresa.
14.6- O cancelamento de preços registrados será feito por notificação ao fornecedor e
publicada no Painel de Avisos no átrio da Prefeitura.
14.7- Enquanto perdurar o cancelamento ou suspensão do preço registrado, poderão ser
realizadas licitações ou coletas de preços para aquisição de bens e serviços constantes no
Registro de Preços.
14.8- O cancelamento e a suspensão de registro de preços, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
14.9- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a notificação será
feita por publicação na imprensa oficial do Município, transcorrendo o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas contadas em dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação. Não havendo
manifestação

do

notificado

neste

prazo,

seu

registro

de

preços

será

cancelado

automaticamente, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas no edital.
15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1- Quaisquer informações ou dúvidas deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de
Osório, Setor de Licitações, sito na Rua Jorge Dariva, nº 1251, ou pelo telefone 51 36638288,

no

horário

compreendido

entre

as

08h e

17h30min,

preferencialmente,

com
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antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para abertura das propostas.
15.2- Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
15.3- A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o
valor inicial contratado.
15.4- Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
15.5- A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, ou anulá-la
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei
Federal nº 8.666/93).
15.6- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e

esta

Municipalidade

não

será,

em

nenhum

caso,

responsável

por

esses

custos,

independentemente do resultado do processo licitatório.
15.7- Os Decretos Municipais nº 037 e 038/2008, 278/2008, 232/2010 e 179/2012, estão
disponíveis no Site www.osorio.rs.gov.br .
15.8- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Leis Federais n° 10.520/02, e n° 8.666/93,
Decretos Municipais nº 037 e 038/2008, 278/2008, 232/2010 e 179/2012.
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15.9-

Fica eleito o Foro da Comarca de Osório para dirimir quaisquer litígios oriundos da

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
Osório, 01 de março de 2019.

Eduardo Rodrigues Renda
Prefeito Municipal em exercício
Este edital se encontra examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.

Em ______-________-__________.
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ANEXO I
(modelo 1)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através

do

presente,

(a).............................................................,

credenciamos
portador(a)

da

cédula

o(a)
de

identidade

Sr.
nº

…...............................e do CPF nº......................................, a participar da licitação
instaurada pelo Município de Osório, na modalidade de Pregão, sob o nº 09/2019, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em
nome

da

empresa

…......................................................,

CNPJ

nº

…............................................., bem como formular propostas e praticar todos os demais
atos inerentes ao certame.

(Cidade, Data)
(Assinatura do representante legal da Empresa)
Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar
o

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste

procedimento licitatório.
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(modelo 2)
Declaração

(Nome
n.º

da

empresa).......................................................................,

.........................................................,

CNPJ

sediada.............................................

(endereço completo), declara, sob as penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da
habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos.

(Cidade, Data)
(Assinatura do representante legal da Empresa)
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(modelo 3)
Declaração

….....................................................................(nome
n°

.........................,por

intermédio

(a)...........................................,

de

portador(a)

seu
da

da

empresa),

inscrita

no

CNPJ

representante

legal

o

Sr.

Carteira

de

Identidade

n° ............................ e do CPF n°....................., DECLARA, para fins, os seguintes termos:
- plena aceitação dos termos do edital;
- que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública;
- que o exame dos documentos anexos e do edital são suficientes para a adequada avaliação
dos custos, a considerar na elaboração da proposta;
- que concorda com as condições existentes para execução do serviço.
- que atende ao disposto no Art.7º , inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou que está
apresentando em anexo certidão emitida pela Justiça do Trabalho;

(Cidade, Data)
(Assinatura do representante legal da Empresa)
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(modelo 4)
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2019

........................................(nome

da

empresa)...................

inscrita

no

CNPJ

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

n°

.......................................... e do CPF n° .................................., DECLARA, para fins que
durante a validade da ata de registro de preços licitado através do Pregão Presencial
09/2019, comprovarei exclusivamente através de notas fiscais os pedidos de reequilíbrio na
forma do item 13.6.3 do edital, e de que estou ciente e de acordo que não poderei solicitar
cancelamento ou desclassificação dos itens que concorrer por não possuir as devidas notas
fiscais.

(Cidade, Data)
(Assinatura do representante legal da Empresa)
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ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA_____________________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________________
FONE/FAX:______________CEP:__________________CIDADE:_________________
CNPJ:_____________________INSCR.ESTADUAL:____________________________
E-MAIL DE CONTATO: ___________________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________
Dados dos responsáveis pelo recebimento de resposta a negociação de preços,
comunicados pertinentes ao certame, atas, recursos, reequilíbrios, entre outras
informações:
NOME COMPLETO: _____________________________________________________
TEFEFONE COMERCIAL N°:_______________________________________________
TELEFONE CELULAR N°:_________________________________________________
E-MAIL:______________________________________________________________
CONDIÇÕES DO EDITAL PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA:
a) A empresa deverá ofertar em sua proposta, o valor unitário.
b) Declara que os preços propostos abaixo, levaram em conta todos os custos, insumos,
despesas e demais obrigações legais para o cumprimento integral das disposições do presente
edital até o termo final do presente Registro de Preços.
c) Observar todas as condições do item 5 do edital.
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LOTE

QUANTIDADE

UNIDADE

1

1

TONELADA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
UNITÁRIO

CONCRETO ASFÁLTICO. FORNECIMENTO DE R$
CAUQ, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE
REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS E REPAROS
LOCALIZADOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE
OSÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.

DISTÂNCIA DA USINA ATÉ O MUNICÍPIO DE
OSÓRIO

KM

Em caminhos de serviço (XS)
Em via não pavimentada (XR)
Em via pavimentada (XP)
Total

(máx. 70Km)

*Considerando o endereço da sede administrativa (prefeitura),
sito à Av. Jorge Dariva n° 1251, Centro, Osório/RS.

CUSTO DE TRANSPORTE

R$

Custo do translado (y'=2,23.Xs+0,95.Xr+0,65.Xp+2,77)
Custo de pedágios (y“=0,1.P)
Custo total de transporte:

DECLARAMOS ESTAR CIENTES E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III
VALOR E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO
PARA O PERÍODO DE 12 MESES

LOTE

1

QUANTIDADE UNIDADE
ESTIMADA
2.000

tonelada

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

CONCRETO
ASFÁLTICO. R$ 479,04
FORNECIMENTO
DE
CAUQ,
DESTINADO À MANUTENÇÃO DE
REVESTIMENTOS
ASFÁLTICOS
E
REPAROS LOCALIZADOS EM RUAS DO
MUNICÍPIO DE OSÓRIO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.
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ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO EDITAL DE
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019
Tipo de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO/PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito – Processos n° 322895 e 322936/2019 –
Estimativa n° 077483;
Aos …...do mês de ….......... do ano de dois mil e..............., nas dependências da
Administração Central da Prefeitura Municipal de Osório, CNPJ nº 88.814.181.0001-30, com
sede na Av. Jorge Dariva, 1251, Centro, Osório/RS, neste ato representado pela Comissão de
Pregão, designada pela Portaria n° 1711/2018, suas atribuições, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, em face do Pregão Presencial para Registro de Preços n°
09/2019, Registra Preços das empresas: …......................... para fornecimento dos serviços,
doravante

denominada

CONTRATADA,

sujeitando-se

as

partes

às

determinações

da

Administração, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações e Decretos Municipais 038/2008 e 179/2012.
1- REGISTRAR PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À
QUENTE (CAUQ), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS E
REPAROS (TAPA- BURACOS) LOCALIZADOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE OSÓRIO-RS.
2- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
2.1- Manter durante toda a execução do contrato/empenho, a compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de admissibilidade exigidas no edital de
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 09/2019, inclusive quanto a regularidade
fiscal e trabalhista, seus anexos, partes integrantes do edital, bem como o disposto no Decreto
nº 109/2018.
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2.2- Cumprir rigorosamente com todas as condições das especificações técnicas exigidas no
objeto licitado, bem como Memorial Descritivo.
2.3- Possibilitar e facilitar a ação da Fiscalização do Município, fornecendo informações ou
provendo acesso à documentação prontamente às observações e exigências por ela
apresentadas.
2.4- Refazer, reparar ou substituir às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização
do Município todo o material, considerado inaceitável.
2.5- Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao Município ou a terceiros, em
decorrência do fornecimento dos bens previstos neste instrumento contratual ou nesta ata de
registro de preços.
2.6- Preservar e manter o Município a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
2.7- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados por si, seus prepostos e
empregados no exercício de suas atividades e quando o fato caracterizar dolo ou culpa,
negligência, imprudência ou imperícia, e ressarcir o Município, os prejuízos causados.
2.8- Fornecer o material objeto deste edital, com observância de todas as leis, regulamentos e
normas técnicas pertinentes.
2.9- A aceitação inicial do material não exime a empresa da responsabilidade do fornecimento
dos mesmos de acordo com os requisitos estabelecidos e não invalidam qualquer reclamação
posterior do Município a respeito de sua qualidade.
2.10- Os materiais fornecidos que desatenderem as condições do memorial descritivo deverão
ser substituídos no prazo de até 02 (duas) horas após solicitado pelo fiscal do contrato/ata.
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2.11- Arcar com todas as despesas, que direta ou indiretamente, incidirem sobre os materiais
fornecidos.
2.12- Comunicar imediatamente, por escrito, ao(s) fiscal(is) do contrato/ata, qualquer
anormalidade verificada no fornecimento do material, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências necessárias de regularização.
2.13- Zelar pela qualidade dos materiais e pelo controle dos prazos previstos para o
fornecimento dos mesmos.
2.14- Consultar os autores deste memorial, em caso de dúvidas.
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos bem efetivamente fornecido,
medido e faturado.
3.2- Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas no
fornecimento do bem, fixando prazos para sua correção.
3.3- Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de
débitos e da suspensão do fornecimento do objeto.
4- DA VALIDADE DOS PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO
4.1- O presente Registro de Preços, decorrente deste Pregão Presencial, terá a validade de até
12 (doze) meses, contados da data de Homologação da Ata de Registro de Preços.
4.1.1- Durante o prazo de validade Ata de Registro de Preços, a contratante não estará
obrigada a adquirir os serviços licitados, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando
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julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor,
sendo entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em
igualdade de condições.
4.2- As quantidades estimadas poderão exceder até 100% (cem por cento) dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
4.3- A partir da homologação da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às
penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
4.4- A contratação decorrente desta ata será formalizada pela emissão da Nota de Empenho
de Despesa, o qual será enviado a empresa vencedora pela Secretaria competente ou retirada
por responsável da empresa vencedora, no Centro Administrativo da Prefeitura.
4.5- Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação.
4.6- Observados os critérios e condições estabelecidos neste Edital, a Administração poderá
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que
razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do
Edital e o preço registrado.
4.7- Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para a contratação ou
homologação do Edital, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
4.8- A empresa vencedora deverá estar ciente e de acordo com todas as condições do edital e
demais anexos.
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5- DO PEDIDO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1- O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
proposta.
5.2- Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte do produto e
qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
5.3- O beneficiário do registro poderá solicitar o equilíbrio econômico-financeiro dos preços
vigentes através de solicitação formal à Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e
Cadastramento, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
5.4- Nas hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o Município
poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato/ata mediante processo
fundamentado e aceito pela Administração, a qual regrará as formas de julgamento dos
pedidos através de ordem de serviço ou outro documento equivalente.
5.5- A atualização de preço não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
manter a diferença percentual (margem de lucro) apurada entre o preço originalmente
constante na proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.
5.6- Eventuais solicitações de Equilíbrio econômico-financeiro da proposta devem seguir o
procedimento:
5.6.1- Justificar o pedido de equilíbrio econômico-financeiro explicando quais as circunstâncias
de mercado, ou qual o problema que ocasionou o aumento ou diminuição do preço.
5.6.2- As empresas que apresentarem na proposta financeira devidamente preenchida com o
valor de compra ou orçado, deverá apresentar orçamentos com data aproximada a data da
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licitação e com data da alteração do preço, desde que o mesmo seja fornecido em papel
timbrado pela empresa que originou a compra ou fabricante, bem como esteja datado e
assinado por funcionário devidamente identificado ou comprovar o reequilíbrio através de
apresentação de listas atualizadas de preços do fabricante, bem como lista com data
aproximada a data da licitação, desde que o mesmo seja fornecido em papel timbrado pela
empresa que originou a compra ou fabricante, a qual deve estar datada e assinada por
funcionário devidamente identificado. Caso a lista atualizada seja disponibilizada na internet, a
empresa deve fornecer o endereço eletrônico, ficando dispensado os requisitos anteriores.
5.6.3- Para as empresas que se responsabilizaram em comprovar o reequilíbrio
através de exclusivamente nota fiscal, deverão juntar aos pedidos, as cópias de
notas fiscais com data aproximada a data da licitação e cópias de notas fiscais da
data da alteração de preço, não cabendo a comprovação de outra forma, bem como
pedido de desclassificação ou cancelamento do item por não possuir as notas fiscais.
5.6.4- Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro deverão ser encaminhados com a tabela
abaixo preenchida constando todas as informações contidas na mesma:
Item Produto

Preço

Valor

de

declarado

Custo

vencedor

R$

R$

Margem %

Nota

Preço de

Valor

Margem

Nota

fiscal nº

Custo

reequili-

%

fiscal nº

brado
%

R$

%

5.6.5- A Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento, deverá certificar
no certame, que os preços solicitados no pedido de reequilíbrio estão compatíveis com os de
mercado, ficando facultado anexar documentos que comprovem a certificação.
5.6.6- Os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro deverão ser encaminhados entre os dias
10 a 15 de cada mês, no Setor de Protocolo do Município de Osório, sito na AV. Jorge Dariva,
1251, (térreo) Centro, Osório/RS, ou via fax e dirigido à Comissão de Licitação, Pregão,
Registro de Preços e Cadastramento.
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5.6.7- O pedido de equilíbrio econômico-financeiro poderá acarretar substituição na
ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo
menor preço.
5.6.8- As empresas que encaminharem o pedido de equilíbrio econômico-financeiro em
desconformidade com as condições do item 13 terão os pedidos indeferidos e apenas poderão
encaminhar novo pedido no mês subsequente, sem prejuízo do item 13.6.6, tendo a obrigação
de manter o valor proposto e efetuar a entrega das mercadorias durante o período.
5.6.9- Devido à mudança da ordem classificatória de preços entre os concorrentes, o detentor
da última proposta declarada vencedora, é que tem a obrigação em encaminhar os pedidos de
reequilíbrio.
5.7- O julgamento dos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro procederão os seguintes
critérios:
5.7.1- As empresas concorrentes terão que enviar proposta sempre que solicitado pela
Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento.
5.7.2- Para os casos em que não há concorrência no item, a Administração julgará o
reequilíbrio com base nas notas fiscais apresentadas pela requerente, e com base nos preços
de mercado.
5.7.3- Para os casos em que a 2º (segunda) colocada obteve o valor acima do preço solicitado
no pedido de equilíbrio econômico-financeiro, a Administração poderá dispensar a consulta de
preços com as demais licitantes, e julgará o pedido com base na documentação apresentada
junto ao pedido de equilíbrio econômico-financeiro.
5.7.4- Na hipótese do valor apresentado no requerimento de reequilíbrio, pela empresa
vencedora, ser superior à proposta da segunda colocada, o objeto será adjudicado em favor
desta última desde que manifeste formalmente a manutenção do valor proposto inicialmente e
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a detentora do lote não propor valor diferenciado.
5.7.4.1- Será assegurada a 1º colocada, a apresentação de nova proposta de reequilíbrio,
tendo em vista o seu direito de preferência por ser vencedora do certame. O prazo de reenvio
da nova proposta será de 08 horas úteis, excluindo-se feriados e fins de semana.
5.7.5- Deferido o requerimento de reequilíbrio e havendo empate entre o valor postulado no
pedido e o valor da empresa subseqüente, será garantida a preferência do primeiro colocado
na adjudicação do objeto.
5.7.6- A Convocação para apresentação de novas propostas serão encaminhadas pela
Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento através de e-mail e/ou
fax.
5.7.7- A Comissão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento irá considerar o
preço da proposta inicial ou último valor proposto nos casos em que o licitante for convocado a
apresentar nova proposta e não cumprir com o prazo.
6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1- A presente Ata de Registro de Preços tem por valor unitário, conforme o preço
arrematado e ata lavrada, bem como o modelo de proposta financeira, anexo II do edital.
6.1.1- O pagamento será efetuado À VISTA, após apresentação da Nota Fiscal, com base no
preço apresentado na proposta. A (s) empresa (s) vencedora (s), enviará (ão) a fatura
correspondente, que após conferida será encaminhada ao departamento financeiro para
processamento. O pagamento somente será efetuado após a nota ser atentada pelo setor
responsável.
6.1.2- Para o pagamento de mercadorias, antes documentadas pela nota fiscal modelo 1, a
partir de 01/12/2010, obrigatoriamente deverá apresentar nota fiscal eletrônica ou nota fiscal
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eletrônica avulsa.
6.2- Não será efetuado qualquer pagamento CONTRATADA, enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
6.3- A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de
Cadastramento do Município de Osório para verificação da situação da licitante vencedora em
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.4- A CONTRATADA emitirá nota fiscal correspondente, sem rasura e de forma legível.
6.5- A Fiscalização e o Gestor do Município de Osório somente atestará a execução dos
serviços ou entrega dos bens e/ou liberará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas,
pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas, observado o disposto no Decreto
109/2018.
6.6- Para efeito de pagamento, serão observados o que estabelecem as legislações vigentes
do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos
aos encargos previdenciários.
6.7- Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, até a regularização da situação ou reapresentação de
novo documento fiscal, não será acarretado qualquer ônus à Prefeitura.
6.8- Na(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar o número do empenho correspondente.
6.9- A CONTRATADA declara que os preços propostos para o fornecimento do serviço, levaram
em conta todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais para o cumprimento
integral das disposições contratuais até o termo final do presente contrato.
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6.10- Dados para faturamento:
6.10.1- Secretarias municipais, exceto Secretaria da Saúde:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Av. Jorge Dariva, n°1251 – Osório/RS - Cep: 95520-000
CNPJ n° 88.814.181.0001-30 - Inscrição Estadual: Isento
Deverá constar no escopo da NF o número do presente contrato.
6.10.2 - Secretaria da Saúde:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. Jorge Dariva, n°1251 - Osório - RS
CNPJ n° 11.322.135/0001-90
Inscrição Estadual: Isento
Deverá constar no escopo da NF o número do presente contrato.
6.11- Fica assegurado ao Município o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
6.11.1- Débitos a que tiver dado causa.
6.11.2- Despesas relativas à correção de eventuais falhas.
6.11.3- Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.
6.11.4- Utilização de materiais ou equipamentos do Município cujo fornecimento seja
obrigação da CONTRATADA.
6.12- As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
a) Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito: 302-6;
6.12.1- As dotações poderão sofrer alterações em virtude da mudança de exercício.
7- PENALIDADES
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7.1- Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades, assegurado o direito a ampla defesa e ao
contraditório,

independentemente

da

instauração

de

processo

administrativo

especial:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco)
anos e/ou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante estimado
total da aquisição por apresentar proposta eletrônica ou escrita ofertando produtos que
divergem das especificações exigidas, deixar de entregar a documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver
a proposta injustificadamente, falhar ou fraudar na execução do contrato/empenho,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou ainda em virtude das demais
irregularidades que caracterizem a inexecução total do contrato/ata de registro de preço.
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três)
anos e/ou multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante estimado
total da aquisição por inexecução parcial do contrato/empenho, por recusa injustificada de
receber nota de empenho ou assinar ata de registro de preço quando exigido, deixar de
entregar os materiais nos prazos e demais condições exigidos no instrumento convocatório.
c) Declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, e/ou multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor correspondente ao total estimado da aquisição por causar prejuízo material
resultante

diretamente

de

execução/inexecução

contratual

ou

aquisitiva

através

de

empenho/Ata de Registro de Preço.
c.1) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
após o ressarcimento da Administração dos prejuízos resultantes da inadimplência contratual.
d) Responderá também por impedir, perturbar ou fraudar licitação promovida pela
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Administração, ou por procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência ou grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem nos termos do artigo 335 do Código Penal.
e) Advertência, por executar/entregar o objeto com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado.
f) As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedor da CONTRATADA.
g) Nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual/empenho/Ata de Registro de Preços.
h) O descumprimento parcial ou total, das obrigações pela CONTRATADA, não será
considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou
de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não era possível evitar,
ou impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.
i) Se, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, o convocado não assinar a ata de registro de
preços, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação da
disputa, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições do edital,
abrindo através da Pregoeira nova negociação de preços, podendo o segundo colocado manter
o preço do seu último lance, ficando a critério da Administração aceitar ou não a nova
proposta, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e/ou mais a suspensão temporária
da participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração por prazo de
02 (dois) anos.
8- FISCALIZAÇÃO
8.1- A fiscalização dos serviços será exercida pelos servidores designados a cada ordem de
compra, observando o disposto no Decreto n° 109/2018, nomeados pela Secretaria
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requerente, encarregados de verificar o cumprimento das obrigações da empresa vencedora,
visando assegurar que o fornecimento atenderá ao estipulado pelo presente edital, o(s)
qual(ais) terá(ão) poderes, inclusive, para:

8.1.1 - Recusar ou sustar a execução dos serviços que estiverem em desacordo com as
condições do edital, e seus anexos.
8.2 - Cabe à Fiscalização registrar no Relatório de Ocorrências (RO) as irregularidades ou
falhas no fornecimento do produto, nele anotando as observações ou notificações cabíveis,
assinando-o em conjunto com o da empresa vencedora.
8.3- A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do Município e da gestão do contrato
não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelo fornecimento do objeto do
contrato.
8.4- Caberá ao gestor, designado nos termos da Portaria nº 1190/2018, promover todas as
ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato, observando o
disposto no Decreto nº 109/2018.
8.5- O fiscal do contrato deverá acompanhar e fiscalizar toda a execução dos serviços.
9- DA RESCISÃO CONTRATUAL/CANCELAMENTO DO REGISTRO CONTRATUAL
9.1- Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78, da Lei n°
8.666/93.
9.2-

No caso da contratante não se utilizar da prerrogativa de rescindir o contrato a seu

exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até
que a empresa vencedora cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo
da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei n° 8.666/93 e no Código de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/90).
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9.3- O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstos nos
artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93.
9.4- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
9.4.1- Pela Administração, quando:
a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
b) A detentora não assinar o contrato, a ata de registro de preços (quando exigido) ou se
negar a receber a nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa.
c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços.
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços.
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
f)

Por

razões

de

interesse

público

devidamente

demonstradas

e

justificadas

pela

Administração.
g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
9.4.2- Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito:
a) Acompanhada da comprovação da impossibilidade de cumprirem as exigências do edital ou
das normas estabelecidas na Ata de Registro de Preços, de acordo com os prazos estabelecidos
pela modalidade licitatória adotada, após o recebimento da notificação ou Nota de Empenho;
b) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, comprovados;
b1) Os casos fortuitos ou de força maior devem ser satisfatoriamente justificados pela
contratada e protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Osório, no prazo de até 24(vinte
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quatro horas) após a ocorrência.
c) A solicitação de cancelamento do preço registrado deve ser protocolada e dirigido ao
Prefeito Municipal que remeterá à ão de Licitação, Pregão, Registro de Preços e Cadastramento
para análise e possível mudança da classificação dos preços da Ata.
d) Caso não sejam aceitas as razões do pedido de cancelamento da empresa vencedora do
registro de preços, a Administração poderá aplicar as penalidades previstas no edital.
9.5- A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preços não o desobriga da
ordem da execução dos serviços até a decisão final da Comissão de Licitação, Pregão, Registro
de Preços e Cadastramento. A solicitação de cancelamento do registro de preço pelo
fornecedor será protocolada pelo fornecedor, com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência
do término de sua participação no sistema de registro, com a devida assinatura do
representante legal da empresa.
9.6- O cancelamento de preços registrados será feito por notificação ao fornecedor e publicada
no Painel de Avisos no átrio da Prefeitura.
9.7- Enquanto perdurar o cancelamento ou suspensão do preço registrado, poderão ser
realizadas licitações ou coletas de preços para aquisição de bens e serviços constantes no
Registro de Preços.
9.8- O cancelamento e a suspensão de registro de preços, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
9.9- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a notificação será
feita por publicação na imprensa oficial do Município, transcorrendo o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas contadas em dias úteis, contados do dia seguinte ao da publicação. Não havendo
manifestação

do

notificado

neste

prazo,

seu

registro

de

preços

será

cancelado

automaticamente, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas no edital.
10- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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10.1- Quaisquer informações ou dúvidas deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de
Osório, Setor de Licitações, sito na Rua Jorge Dariva, nº1251, ou pelo telefone 51 3663 -8288
, no horário compreendido entre as 08h e 12h e das 13h30 às 17h:30min, preferencialmente,
com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para abertura das propostas.
10.2- Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
10.3- A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o
valor inicial contratado.
10.4- Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
10.5- A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, ou anulá-la
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei
Federal nº 8.666/93).
10.6- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e

esta

Municipalidade

não

será,

em

nenhum

caso,

responsável

por

esses

custos,

independentemente do resultado do processo licitatório.
10.7- Os Decretos Municipais nº 037 e 038/2008, 278/2008 e 232/2010, estão disponíveis no
Site www.osorio.rs.gov.br .
10.8- Os Decretos Municipais nº 037 e 038/2008, 278/2008, 232/2010 e 179/2012, estão
disponíveis no Site www.osorio.rs.gov.br .
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10.9- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Leis Federais n° 10.520/02, e n° 8.666/93,
Decretos Municipais nº 037 e 038/2008, 278/2008, 232/2010 e 179/2012.
10.10- É parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, O ANEXO I - RELATÓRIO
DOS ÍTENS ADJUDICADOS, constando especificação do produto, razão social da empresa
vencedora e o valor unitário/hora adjudicado, bem como, Memorial Descritivo.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO I
ÍTENS ADJUDICADOS DO EDITAL DE
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS ......./2019
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO
R$
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO n°....../2019
(Caso seja firmado contrato decorrente de ata de registro de preços)
Termo de contrato que fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE OSÓRIO, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 88.814.181/0001-30, com seu Centro
Administrativo localizado na Av. Jorge Dariva, nº 1251, nesta cidade, neste ato representado
pelo seu Prefeito, Sr. ................................, residente e domiciliado ................................,
portador da Carteira de Identidade nº .................... e CPF nº .................................., de ora
em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ...................................,
inscrita
na

no

CNPJ

sob

nº

.....................................,

............................................................,

localizada

neste

ato

representada ..................................................., doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente contrato, vinculando-se ao processo n° ................................., na
modalidade de ........................................, em conformidade com a Leis Federais nº
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações legais, e Decretos Municipais 038/2008 e 179/2012 e
alterações, sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Lote

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de admissibilidade exigidas no edital e anexos da
licitação ….................................................., bem como o disposto no Decreto nº
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109/2018.
2.2- Cumprir rigorosamente com todas as condições das especificações técnicas exigidas no
objeto licitado, bem como Memorial Descritivo.
2.3- Possibilitar e facilitar a ação da Fiscalização do Município, fornecendo informações ou
provendo acesso à documentação prontamente às observações e exigências por ela
apresentadas.
2.4- Refazer, reparar ou substituir às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização
do Município todo o material, considerado inaceitável.
2.5- Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao Município ou a terceiros, em
decorrência do fornecimento dos bens previstos neste instrumento contratual ou nesta ata de
registro de preços.
2.6- Preservar e manter o Município a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
2.7- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados por si, seus prepostos e
empregados no exercício de suas atividades e quando o fato caracterizar dolo ou culpa,
negligência, imprudência ou imperícia, e ressarcir o Município, os prejuízos causados.
2.8- Fornecer o material objeto deste edital, com observância de todas as leis, regulamentos e
normas técnicas pertinentes.
2.9- A aceitação inicial do material não exime a empresa da responsabilidade do fornecimento
dos mesmos de acordo com os requisitos estabelecidos e não invalidam qualquer reclamação
posterior do Município a respeito de sua qualidade.
2.10- Os materiais fornecidos que desatenderem as condições do memorial descritivo deverão
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ser substituídos no prazo de até 02 (duas) horas após solicitado pelo fiscal do contrato/ata.
2.11- Arcar com todas as despesas, que direta ou indiretamente, incidirem sobre os materiais
fornecidos.
2.12- Comunicar imediatamente, por escrito, ao(s) fiscal(is) do contrato/ata, qualquer
anormalidade verificada no fornecimento do material, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências necessárias de regularização.
2.13- Zelar pela qualidade dos materiais e pelo controle dos prazos previstos para o
fornecimento dos mesmos.
2.14- Consultar os autores deste memorial, em caso de dúvidas.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES CONTRATANTE
3.1- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos bem efetivamente fornecido,
medido e faturado.
3.2- Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas no
fornecimento do bem, fixando prazos para sua correção.
3.3- Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de
débitos e da suspensão do fornecimento do objeto.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
4.1- O prazo do presente Contrato, será de até 12 (doze) meses, mediante publicação do
extrato na imprensa oficial.
4.2- O prazo estabelecido acima somente poderá ser prorrogado se for de interesse das
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partes, por até igual período, até o limite permitido em Lei, devidamente justificado, devendo
tal prorrogação ser formalizada através de aditivo contratual.
4.3- Não será concedido reajuste para este contrato, nos primeiros 12 (doze) meses, sendo
que após esse prazo, será concedido reajuste pelo índice IGP-M.
CLÁUSULA

QUINTA

–

VALOR,

CONDIÇÕES

DE

PAGAMENTO

E

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:
5.1- O pagamento da presente contratação, tem por valor total, a quantia de R$ ….............
(.................).
5.1.1- O pagamento será efetuado ..................................., mediante apresentação da
fatura, que após conferida e atestada pelo fiscal do contrato, será encaminhada ao
departamento financeiro para pagamento.
5.2- Não será efetuado qualquer pagamento CONTRATADA, enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
5.3- A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de
Cadastramento do Município de Osório para verificação da situação da licitante vencedora em
relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.4- A CONTRATADA emitirá nota fiscal correspondente, sem rasura e de forma legível.
5.5- A Fiscalização e o Gestor do Município de Osório somente atestará a execução dos
serviços ou entrega dos bens e/ou liberará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas,
pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas, observado o disposto no Decreto
109/2018.
5.6- Para efeito de pagamento, serão observados o que estabelecem as legislações vigentes
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do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos
aos encargos previdenciários.
5.7- Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, até a regularização da situação ou reapresentação de
novo documento fiscal, não será acarretado qualquer ônus à Prefeitura.
5.8- Na nota fiscal deverá constar o número do empenho correspondente.
5.9- A CONTRATADA declara que os preços propostos para o fornecimento do serviço, levaram
em conta todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais para o cumprimento
integral das disposições contratuais até o termo final do presente contrato.
5.10- Dados para faturamento:
5.10.1- Secretarias municipais, exceto Secretaria da Saúde:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Av. Jorge Dariva, n°1251 – Osório/RS - Cep: 95520-000
CNPJ n° 88.814.181.0001-30 - Inscrição Estadual: Isento
Deverá constar no escopo da NF o número do presente contrato.
5.10.2 - Secretaria da Saúde:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. Jorge Dariva, n°1251 - Osório - RS
CNPJ n° 11.322.135/0001-90
Inscrição Estadual: Isento
Deverá constar no escopo da NF o número do presente contrato.
5.11- Fica assegurado ao Município o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
5.11.1- Débitos a que tiver dado causa.
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5.11.2- Despesas relativas à correção de eventuais falhas.
5.11.3- Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.
5.11.4- Utilização de materiais ou equipamentos do Município cujo fornecimento seja
obrigação da CONTRATADA.
5.12- As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da
seguintes dotações orçamentárias: .......................................................
CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADE
6.1- Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades, assegurado o direito a ampla defesa e ao
contraditório,

independentemente

da

instauração

de

processo

administrativo

especial:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5(cinco) anos
e/ou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante total do lote
vencedor arrematado, por apresentar proposta eletrônica ou escrita ofertando produtos que
divergem das especificações exigidas, deixar de entregar a documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver
a

proposta

injustificadamente,

falhar

ou fraudar

comportar-se de modo inidôneo ou cometer

na

execução

do

contrato/empenho,

fraude fiscal, ou ainda em virtude das demais

irregularidades que caracterizem a inexecução total do contrato/ata de registro de preço.
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos
e/ou multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao valor total do lote
arrematado, por inexecução parcial do contrato/empenho, por recusa injustificada de receber
nota de empenho ou assinar ata de registro de preço quando exigido, deixar de entregar os
materiais nos prazos e demais condições exigidos no instrumento convocatório.
c) Declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
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a administração pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, e/ou multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor correspondente ao montante total do lote arrematado, por causar prejuízo
material resultante diretamente de execução/inexecução contratual ou aquisitiva através de
empenho/ata de registro de preço.
c1) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
após o ressarcimento da Administração dos prejuízos resultantes da inadimplência contratual.
d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do lote arrematado, por hora de atraso no
fornecimento dos serviços, até o limite de 2 (duas) horas, que será calculada sobre o valor
total da ordem de compra ou nota de empenho, após esse prazo, a Contratante irá considerar
inexecução total do contrato, se o mesmo ainda não teve início, ou inexecução parcial do
mesmo, se o instrumento contratual já se encontra em vigência.
d1) No caso de reincidência da empresa no descumprimento do prazo de entrega, a empresa
será

automaticamente

desclassificada

do

item

sem

prejuízo

de

responder

Processo

Administrativo Especial (PAE).
d2) A Multa será automaticamente descontada da nota de empenho emitida sem prejuízo de
Processo Administrativo Especial (PAE).
e)

Responderá

também

por

impedir,

perturbar

ou

fraudar

licitação

promovida

pela

Administração, ou por procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência ou grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem nos termos do artigo 335 do Código Penal.
f) Advertência, por executar/entregar o objeto com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado.
g) As penalidades serão registradas no cadastro de Fornecedor da contratada.
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h) Nenhum pagamento será efetuado pela Contratante enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual/empenho/ata de Registro de preços.
i) O descumprimento parcial ou total, das obrigações pela contratada, não será considerado
como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não era possível evitar, ou
impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.
j) Se, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, o convocado não assinar o contrato ou ata de
registro de preços, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação da disputa, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas
condições do edital, abrindo através da Pregoeira nova negociação de preços, podendo o
segundo colocado manter o preço do seu último lance, ficando a critério da Administração
aceitar ou não a nova proposta, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da
pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e/ou mais
a suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a
Administração por prazo de 02 (dois) anos.
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
7.1-A

fiscalização

do

contrato

será

exercida

pelos

servidores

......................................................., observando o disposto no Decreto nº 109/2018,
que serão responsáveis pelo recebimento dos equipamentos/serviços e ainda por verificar o
cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que o fornecimento atenda
ao estipulado pelo presente contrato, os quais terá poderes, inclusive, para:
7.2.- Recusar ou sustar qualquer serviço executado em desacordo ou, produtos/bens
entregues em desacordo, com este contrato ou que atente contra a segurança do pessoal ou
bens do Município ou de terceiros.
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7.2.1- Registrar no Relatório de Ocorrências (RO) as irregularidades ou falhas que encontrar
na execução dos serviços, nele anotando as observações ou notificações cabíveis, assinando-o
e enviando à CONTRATADA.
7.3- A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do Município e da gestão do contrato
não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelo fornecimento do objeto do
contrato.
7.4- Caberá ao gestor, designado nos termos da Portaria nº 1190/2018, promover todas as
ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato, observando o
disposto no Decreto nº 109/2018.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO
8.1- A rescisão do contrato pode ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei n°8666/93;
II - Amigável, por acordo entre partes, reduzida o termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para Administração;
III - Judicial, nos termos da Legislação.
CLÁUSULA NONA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
9.1- Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que
sejam devidos em decorrência direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua
execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma
tributária, sem direito a reembolso. À CONTRATANTE, quando fonte retentora, deve descontar
e recolher, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada
pela legislação vigente.
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9.2- A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devida
a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
10.1 - Fica eleito o Foro de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, dirimir as questões
decorrentes deste contrato, renunciando as PARTES, expressamente, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e combinadas, as PARTES firmam, em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, o presente contrato.
Osório, ...... de ......................... de 2019.
CONTRATANTE
CONTRATADA
FISCAL
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Anexo VI
MEMORIAL DESCRITIVO
Este memorial tem por finalidade estabelecer as normas e especificações técnicas dos
materiais a serem empregados na produção, carga e descarga do objeto infracitado, devendo
cada item ser rigorosamente observado pelo fornecedor, para que sejam alcançados os
resultados esperados pela administração pública municipal.

1 OBJETO
Fornecimento de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CAUQ), destinado à manutenção
de revestimentos asfálticos e reparos localizados (tapa-buracos) em ruas do município de
Osório.

2 DESCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO OBJETO
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregados, filler (quando necessário) e material asfáltico, espalhado e
comprimido à quente. A especificação utilizada como referência é a DAER-ES-P 16/91.

3 PRAZO DE ENTREGA
3.1. A fornecedora deverá dispor do material em um prazo máximo de 7 (sete) dias
corridos, contados a partir da emissão da ordem de compra pelo município.
3.2. A empresa obriga-se a informar à Secretaria solicitante do material, com
antecedência mínima de 24 horas, a sua impossibilidade de fornecimento, apresentando
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formalmente sua justificativa. A interrupção do fornecimento por parte da empresa não poderá
ser superior a cinco dias seguidos. Em um período de 30 dias, esta interrupção não poderá
ocorrer por mais de duas vezes.
3.3. A empresa deverá pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da ordem de
compra, a cada vez que ocorrer a falta de comunicação antecipada da impossibilidade do
fornecimento do concreto asfáltico, pelos transtornos ocasionados no planejamento dos
serviços da Secretaria de Obras.
4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1. Cumprir rigorosamente com todas as condições das especificações técnicas
exigidas no objeto do edital.
4.2. Fornecer o material objeto deste edital, com observância de todas as leis,
regulamentos e normas técnicas pertinentes.
4.3. Possibilitar a ação da Fiscalização do Município, fornecendo informações ou
provendo acesso à documentação prontamente às observações e exigências por ela
apresentadas.
4.4. Substituir às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização do Município
todo o material, considerado inaceitável.
4.5. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao Município ou a terceiros, em
decorrência do fornecimento dos bens previstos neste instrumento contratual ou nesta ata de
registro de preços.
4.6. A aceitação inicial do material não exime a empresa da responsabilidade do
fornecimento dos mesmos de acordo com os requisitos estabelecidos e não invalidam qualquer
reclamação posterior do Município a respeito da sua qualidade.
4.7. Os materiais fornecidos que desatenderem as condições do memorial descritivo
deverão ser substituídos no prazo de até 2 (duas) horas após solicitado pelo fiscal do contrato/
ata.
4.8. Arcar com todas as despesas, que direta ou indiretamente, incidirem sobre os
materiais fornecidos.
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4.9. Comunicar imediatamente, por escrito, ao(s) fiscal(is) do contrato/ata, qualquer
anormalidade verificada no fornecimento do material, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências necessárias de regularização.
4.10. Zelar pela qualidade dos materiais e pelo controle dos prazos previstos para o
fornecimento dos mesmos.
4.11. Consultar os autores deste memorial, em caso de dúvidas.
5 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
Conforme solicitado, deverão ser fornecidos concretos asfálticos nas faixas A e B do
DAER/RS, para manutenção de revestimentos asfálticos e reparos localizados (tapa-buracos).
Todos os materiais deverão satisfazer às especificações próprias da ABNT, DAER/RS e da
Prefeitura Municipal de Osório.
5.1 Material Asfáltico
Para produção do CAUQ deve ser empregado o Cimento Asfáltico de Petróleo do tipo
CAP – 50/70, aditivado com aditivo melhorador de adesividade, se necessário.
5.2 Agregados
Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de agregado
graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdo e miúdo devem
ser constituídos de fragmentos de pedra britada, seixo rolado britado ou outro material
indicado por projeto. O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o
agregado miúdo é o material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos
e isentos de materiais decompostos, matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos
sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.
5.2.1 Agregado Graúdo
O agregado graúdo consistirá de material do qual, no mínimo 90% em peso deverá ser
partículas tendo, pelo menos, duas faces britada. O agregado graúdo deve se constituir de
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fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. A perda máxima
tolerada por abrasão, no ensaio de Los Angeles, é de 40%.
Quando submetido ao ensaio de sanidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar
perda superior a 10% em 5 ciclos e sua lamelaridade não deve ser superior a 50%. Deve
apresentar boa adesividade ao material asfáltico. Caso não exista boa adesividade entre o
agregado e o material asfáltico, deve ser empregado um melhorador de adesividade, na
quantidade fixada em projeto.
5.2.2 Agregado Miúdo
O agregado miúdo pode ser pó-de-pedra , areia (na porção máxima de 5%, em peso,
da mistura de agregados) ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser
resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias
nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 50%.
5.2.3 Material De Enchimento (Filler):
Quando houver falta de finos, deve ser utilizado o filler mineral, dando preferência ao
emprego de cal hidratada ou outro material que atenda às condições especificadas pela NBR
12948 e que apresente a seguinte granulometria:

PORCENTAGEM MÍNIMA
PENEIRA
PASSANDO
nº 30
100
n º80
95-100
nº200
75-100
Em nenhum caso, deve a quantidade de "filler" adicionado exceder a 3% em peso do
agregado combinado. Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos.
5.3 Composição da Mistura
A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve estar de acordo com uma das
granulometrias especificadas no quadro abaixo.
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FAIXAS GRANULOMÉTRICAS
MALHAS DE PENEIRAS

MISTURA DE AGREGADOS, INCLUINDO

POLEGADAS

FILLER, PORCENTAGEM PASSANDO, EM PESO

FAIXA A
FAIXA B
1”
3/4”
100
1/2”
100
80 - 100
3/8”
80 - 100
70 - 90
Nº 4
55 - 75
50 - 70
N.º 8
35 - 50
35 - 50
Nº 30
18 - 29
18 - 29
Nº. 50
13 - 23
13 - 23
Nº 100
8 - 16
8 - 16
Nº 200
4 - 10
4 - 10
A granulometria deve ser determinada por lavagem, de acordo com as NBR's NM
248:2003 e NM 46:2003.
A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes tolerâncias
máximas:

PENEIRAS
1" - nº 4
nº 8 - nº 50
nº 100
nº 200

% PASSANDO EM PESO
±6
±4
±3
±2

A mistura para concreto asfáltico deve ser projetada pelo Método Marshall deverá
satisfazer as seguintes condições:
Para a execução do método de dosagem Marshall, deve ser feita a moldagem de 15
corpos de prova, com teores variando 0,5% em cada série, sendo cada uma delas constituídas
por 3 corpos de provas. As misturas e compactação dos corpos de prova devem ser realizadas
na faixa de temperatura estipulada pela viscosidade do ligante. Cada corpo de prova deverá
receber 75 golpes em cada face. A dosagem final deve atender os requisitos estipulados no
quadro abaixo.
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CAMADAS

FAIXA A E B

ESTABILIDA

FLUÊNCIA

VAZIOS

RBV

TRAÇÃO POR

DE

( mm)

%

%

COMPRESSÃO

(Kg)
máxima: -

máxima: 4

máxima

82

MPa
máxima: -

mínima: 800

mínima: 2

: 5%
mínima:

75

mínima: 0,65

3%
O FORNECEDOR DO CONCRETO ASFÁLTICO DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO
DE DOSAGEM DA MISTURA BETUMINOSA E A RESPECTIVA FÓRMULA DE USINA
COMPOSTA EM PROPORÇÕES TAIS QUE SATISFAÇA OS REQUISITOS DAS FAIXAS
GRANULOMÉTRICAS, ÍNDICES VOLUMÉTRICOS E MECÂNICOS.
5.4 Equipamentos
Constitui a lista de equipamentos mínimos e obrigatórios para fornecimento e
controle de qualidade do CAUQ:


01 (uma) Usina de CAUQ;



01 (uma) Balança Para Pesar Caminhões com laudo de aferição válido;



01 (um) Laboratório de Pavimentação devidamente aparelhado para a realização de

ensaios de rotina, descritos nesta especificação.
Todo o equipamento antes do início do fornecimento dos materiais, deverá ser
examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sendo essa uma
condição imprescindível para que seja dada a ordem de serviço.
5.4.1 Usinas Para Concreto Asfáltico
O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina do tipo contrafluxo, fixa ou semimóvel, contínua ou descontínua. Os agregados devem ser dosados em peso. A usina deverá
estar equipada com dispositivo misturador do tipo "pug-mill", com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura
uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustável e
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dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.
Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas zonas
(convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador de "filler",
sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador de correia com
comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente, em silos de estocagem.
A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos (no mínimo de 3), com pesagem
dinâmica dos mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos
diferentes agregados.
A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de força. Tais
partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e comandos ligados
em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de pesagem dos agregados e
do ligante asfáltico deverá ser semi-automática, com leitura instantânea e acumulada dos
mesmos, através de "display" digital de cristal líquido. Deverão existir potenciômetros para
compensação das massas específicas dos diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção
de velocidades dos alimentadores dos agregados frios.
Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou elevadores
de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a temperatura do
agregado que sai do secador. O termômetro deve ter precisão de 5°C e deve ser instalado de
tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo
termômetro dentro de um minuto.
5.4.2 Balança para Pesagem de Caminhões
A pesagem de caminhões com o concreto asfáltico deverá ser realizada em balanças
eletrônicas sobre células de carga, com precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua
capacidade deve ser, pelo menos, 2000kg superior à carga total máxima a ser pesada. As
balanças deverão periodicamente aferidas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia
Normalização e Qualidade Industrial), sendo considerados válidos os laudos com até um ano.
Os dispositivos de registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado e
protegido contra agentes atmosféricos e climáticos. A balança deverá emitir ticket onde conste
a placa do caminhão, sua tara, peso bruto total (após carregamento) e peso líquido (peso da
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carga).
5.4.3 Laboratório de Pavimentação para Controle Tecnológico
Conforme exigência da fiscalização, todos os materiais deverão ser examinados em
laboratório da fornecedora obedecendo a metodologia indicada pela PMO e satisfazer às
especificações em vigor.
Todos os ensaios deverão compor um relatório técnico a ser analisado pela fiscalização
e que servirá como subsídio para liquidação. O relatório deverá estar assinado pelo Engenheiro
responsável pela produção do CAUQ e execução dos ensaios, acompanhados da devida
Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no conselho competente.
Fica resguardado ao município o direito de solicitar posteriormente que os ensaios
sejam refeitos em laboratório acreditado pelo INMETRO, às custas do fornecedor.
A ausência de ensaios tecnológicos ou a constatação da manipulação dos resultados dos
mesmos acarretarão na reprovação do produto entregue.
5.4.4.1 - Controle de Quantidade de Ligante na Mistura
Devem ser efetuadas 2 (duas) extrações de betume para cada dia de trabalho, sendo
uma delas coletada no caminhão, no momento da entrega e a outra coletada diretamente na
saída do misturador da usina. A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, ±0,3% da
fixada no projeto. Para extração, dá-se preferência à utilização de percloroetileno.
5.4.4.2 - Controle de Graduação da Mistura de Agregados
Será procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das
extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua,
enquadrando-se dentro das tolerâncias específicas.
5.4.4.3 - Controle de Temperatura
Serão efetuadas, no mínimo, duas medidas de temperatura, por dia, em cada um dos
ítens abaixo discriminados:


da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;



da mistura, no momento da descarga, na pista.
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Em cada caminhão, antes da descarga, será feita e registrada, pelo menos, uma leitura
da temperatura.
As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados no projeto de dosagem da
mistura asfáltica.
5.4.4.4 - Controle das Características Marshall da Mistura
Deverão ser realizados um ensaio Marshall, no mínimo, com três corpos de prova cada,
por turno de produção da mistura ou a cada troca de traço.
Os índices mecânicos e volumétricos devem atender aos especificados. As amostras
poderão ser retiradas na saída do misturador da usina ou diretamente da caçamba, no
momento da descarga, a critério do fiscal do município.
6 CONDIÇÕES DE ENTREGA
O transporte do material será realizado por caminhões do Município, que se deslocarão
até a usina da fornecedora para carregamento. O Município fornecerá as placas dos caminhões
habilitados para a retirada do material. Os caminhões da Prefeitura terão preferência quanto
ao carregamento a fim de evitar esperas em filas.
O

carregamento

dos caminhões deverá

ser

realizado

diretamente

do

silo

de

armazenamento de mistura asfáltica da usina.
A empresa fornecedora deverá preencher planilha de apontamento na saída das cargas.
O modelo da planilha será fornecido pelo setor de engenharia.
7 MEDIÇÃO
O concreto asfáltico usinado a quente será medido por peso, em ton. O controle da
quantidade fornecida será efetuado pela entrega do ticket da balança ao fiscal. Existindo
dúvidas em relação a quantidade constante no ticket, poderá o fiscal solicitar que seja
realizada a pesagem em outra balança, indicada pelo município.
8 DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1. A empresa deverá apresentar para licitação, o preço unitário do Concreto Asfáltico,
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em ton (toneladas).
8.2. A empresa deverá informar em sua proposta financeira à distância de sua usina de
asfalto, tendo como referência a sede administrativa do município, cito à Av. Jorge Dariva nº
1251, Centro, Osório/RS.
A distância declarada pela empresa será submetida ao cálculo do custo de transporte
preconizado pelo DAER/RS, no item 8001 da “Tabela de Preços para Obras Rodoviárias” de
maio 2018.
A

fórmula

Y=2,23.Xs+0,95.Xr+0,65.Xp+2,77+0,1.P, determinará

o

custo

de

transporte desembolsado pelo município para o transporte e descarga do material, sendo que
Xs representa a distância em km percorrida em caminhos de serviço, Xr a distância em km em
rodovia não pavimentada, Xp a distância percorrida em rodovia pavimentada e P o valor de
todos os pedágios necessários para realização do transporte do Concreto Asfáltico.
O custo do transporte de cada proponente será adicionado ao preço do material,
devendo ser declarada vencedora a proposta mais vantajosa ao município.
8.3. O pagamento será efetuado após apresentação da nota fiscal, sem rasuras, com
base no preço declarado vencedor e de acordo com a quantidade de material entregue.
8.4. A Contratada deverá enviar a fatura correspondente, que após conferida será
encaminhada ao gestor de contratos para processamento, sendo que o pagamento somente
será efetuado após a nota ser atestada pelo fiscal do contrato/ata.
8.5. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar
pendências relacionadas a penalidades ou inadimplência contratual.
8.6. A liberação do pagamento ficará condicionada à fiscalização do Município, no que
se refere ao cumprimento das condições exigidas no Memorial Descritivo.
8.7. A Fiscalização do Município somente atestará a entrega do material, quando
cumpridas, pela contratada, todas as condições pactuadas.
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9 DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização do recebimento do material será ser exercida por servidor
capacitado, posteriormente indicado na ordem de compra, o qual será encarregado de verificar
o cumprimento das obrigações da contratada, visando assegurar que o fornecimento dos
materiais atendem às condições do memorial descritivo e do edital, tendo autonomia,
inclusive, para:
9.1.1. Recusar ou sustar fornecimento dos materiais em desacordo com as condições
do edital, e seus anexos.
9.1.2.

Registrar no Relatório de Ocorrências (RO) as irregularidades ou falhas no

fornecimento do material, nele anotando as observações ou notificações cabíveis.
9.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do Município não exime a
empresa vencedora da total responsabilidade pelo fornecimento do material solicitado.
9.3. O Município reserva-se o direito de exigir documentos do fabricante do material
ofertado, a fim de ratificar as informações apresentadas na proposta, caso o fornecedor não
seja fabricante.
10- DAS QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO:

Item

Un.

Quant.

ton

2.000

Valor

Valor

Unitário

Total

BDI

Encargos
Sociais

Fornecimento de CAUQ, destinado à
manutenção

de

revestimentos

asfálticos e reparos localizados em
ruas

do

município

de

Osório,

R$ 479,04

R$

22,65

220.500,00

%

exclusive transporte.
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O preço unitário foi estabelecido considerando o custo unitário do insumo 1518 do SINAPI, na
data base de 01/2019, considerando a desoneração prevista na lei federal nº 13.161/2015,
acrescido do reajuste do valor do CAP 50/70, de 11,37%, anunciado pela Petrobrás em
30/01/2019 e acrescido do BDI máximo permitido pelo acórdão do TCU 2622/2013 para o
fornecimento de equipamentos e materiais, de 22,65%.
11 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA À SER EXIGIDA DO LICITANTE:
11.1. A empresa e o responsável técnico deverão apresentar registro regular no
conselho competente com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante. Para as empresas
situadas fora do estado do Rio Grande do Sul, apresentar certidão com visto do CREA/RS.
11.2. A empresa comprovará sua aptidão com apresentação de atestado(s) fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho
competente e acompanhado de CAT em nome de um dos responsável técnicos da empresa,
que comprove o fornecimento de materiais ou a execução de serviço compatível com o objeto
deste memorial.
11.3. A empresa deverá apresentar a Licença de Operação da usina de asfalto utilizada
para produção do concreto asfáltico usinado à quente. A Licença de Operação deverá ser
emitida pelo órgão ambiental competente e deverá estar vigente.
11.4. No caso em que a instalação da usina de asfalto não for de propriedade do
licitante,

deverá

ser

apresentada

declaração

de

disponibilidade

do

proprietário

para

atendimento do objeto licitado, juntamente com a respectiva Licença de Operação emitida pelo
órgão competente.
11.5. A empresa deverá apresentar quadro de distâncias, conforme prescrito no item
8.2., de acordo com o modelo abaixo. A fim de garantir a manutenção da temperatura da
misturar asfáltica e otimizar os custos de transporte, a distância máxima total da usina até o
município de Osório limitar-se-á a 70 Km.
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DISTÂNCIA DA USINA ATÈ O
MUNICÌPIO DE OSÓRIO*
Em caminhos de serviço (XS)
Em via não pavimentada (XR)
Em via pavimentada (XP)
Total (máx. 70Km)

KM

* Considerando o endereço da sede administrativa
(prefeitura), sito à Av. Jorge Dariva nº 1251,
Centro, Osório/RS.

CUSTO DE TRANSPORTE

R$

Custo do traslado (Y'=2,23.Xs+0,95.Xr+0,65.Xp+2,77)
Custo de pedágios (Y''=0,1.P)
Custo total de transporte:

Osório, 25 de fevereiro de 2019.

Rafael Fofonka Pires
Engenheiro Civil
CREA RS 137.554
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