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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº  04, DE 12 DE JUNHO DE 2009 
 
 

TOMADA DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 
CALÇAMENTO NA ÁREA DESTINADA AO 
ESTACIONAMENTO DO  PRÉDIO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS E  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE 
SOM E BANCADA DO PLENÁRIO. 

 
 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEVEDOS , ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, às 14 (quatorze) horas do dia 
01 (um) do mês de julho de 2009 , no Plenário do prédio da Câmara Municipal de 
Vereadores, sito a Rua Manuel Alves Dias nº 3, Centro, reunir-se-á a Comissão de 
Licitações para recebimento dos envelopes contendo habilitações e propostas para 
a presente licitação, na Modalidade TOMADA DE PREÇOS , tipo MENOR 
PREÇO. 
 
1 – OBJETOS 
 
 1. aquisição de materiais de construção (pedras) e contratação de mão-de-
obra para realização de calçamento na área destinada ao estacionamento do 
prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos e, 
  2. aquisição de equipamentos de informática, de escritório, mobiliário, 
equipamentos de som e bancada do Plenário conforme projeto anexo. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
 As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, em 1 (uma) via 
digitada, em papel timbrado da empresa, assinada em sua última folha e rubricada 
nas demais, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em envelopes distintos, 
fechados, contendo na sua parte externa e fronteira a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE QUEVEDOS. 
TOMADA DE PREÇOS Nº  04/2009 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO. 
PROPONENTE – (Nome da Empresa). 
 
AO MUNICÍPIO DE QUEVEDOS. 
TOMADA DE PREÇOS Nº  04/2009 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA. 
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PROPONENTE – (Nome da Empresa). 
 
2.1 – O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER: 
 
  
2.1.1 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PESSOA FÍSICA:  
 
a) CPF E DOCUMENTO DE IDENTIDADE. 
 
b) Comprovante de inscrição junto ao INSS como pedreiro autônomo. 
 
c) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante. 
 
d) Certificado de Registro Cadastral atualizado no Município de Quevedos. 
 
Obs. 1:  Os documentos enumerados nos itens anteriores poderão ser 
apresentados em original, por cópia autenticada em tabelião ou funcionário do 
Município ou ainda, por publicação na imprensa oficial. 
 
Obs. 2:  SE O PROPONENTE FOR REPRESENTADO POR PROCURADOR, 
DEVERÁ JUNTAR PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DECIDIR A 
RESPEITO DOS ATOS CONSTANTES DA PRESENTE LICITAÇÃO. 
 
2.1.2 – PESSOA JURÍDICA: 
 
a) Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS. 
 
b) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS. 
 
c) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante. 
 
d) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
e) Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de Sociedades Comerciais, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado pelo documento de eleição de seus administradores. 
 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
g) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade. 
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h) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a 
última da sede ou do domicílio do licitante. 
 
i) Certificado de Registro Cadastral atualizado no Município de Quevedos. 
 
Obs. 1: Os documentos enumerados nos itens anteriores poderão ser 
apresentados em original, por cópia autenticada em tabelião ou funcionário do 
Município ou ainda, por publicação na imprensa oficial.  
 
Obs. 2:  SE O PROPONENTE FOR REPRESENTADO POR PROCURADOR, 
DEVERÁ JUNTAR PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DECIDIR A 
RESPEITO DOS ATOS CONSTANTES DA PRESENTE LICITAÇÃO. 
 
2.2 CADASTRO NO MUNICIPIO : As empresas ou pessoas físicas interessadas 
em participar da presente Licitação e que não estiverem cadastradas junto ao 
município ou ainda com cadastros vencidos, poderão cadastrar-se ou atualizar seu 
cadastro até a data de 26 de junho de 2009, no horário das 8:00 as 12:00 horas e 
das 13:30 as 16:00 horas, com Núbia Kohler, conforme dispõe o §2º do Art. 22 da 
Lei nº 8.666, de 1993, mediante a apresentação dos seguinte documentos 
 
 a) Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS. 
 
b) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS. 
 
c) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante. 
 
d) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
e) Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de Sociedades Comerciais, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado pelo documento de eleição de seus administradores. 
 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
g) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade. 
 
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a 
última da sede ou do domicílio do licitante. 
 
i) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício já exigíveis 
e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
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empresa, vedada a sua substituição por Balancete ou Balanço Provisório, podendo 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data 
de apresentação da proposta. O Balanço Patrimonial será verificado pelos índices 
de liquedez seca, liquidez corrente e capacidade de endividamento. 
  
2.3 – O ENVELOPE 02 
 
2.3.1 - O envelope nº 02 deverá conter a proposta financeira onde deverá ser 
especificado o preço unitário e total de cada item, além dos seguintes dados: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual. 
 
b) Número do processo e da Tomada de Preços. 
 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência e da 
marca dos produtos cotado, quando aplicável, em conformidade com as 
especificações constantes do Item 2.3.2 – Planilha de Cotação de Preços – 
Modelo. 
 
d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, apurado à data de 
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação. 
 
e) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
f) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do contrato 
decorrente do objeto da presente licitação. 
 
g) Para critério de julgamento as propostas apresentadas referente ao item mão-
de-obra cotada por PESSOA FÍSICA , será acrescido o valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da proposta, correspondente ao pagamento da parte 
patronal ao INSS que deverá ser pago pela parte contratante, ou seja, a Câmara 
Municipal.  
 
2.3.2 – Planilha de Cotação de Preços – Modelo: 
 

Preços R$ ÍTEM Especificação Unidade Quantidade 
Unitário  Total 

01 Pedras Basalto Regulares - 20,0cm x 
20,0 cm 

M² 396   

02 Pó de Pedra brita  M³ 48   

03 Mão-de-obra (calçamento)  serviço    
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04 Computador Processador Corel2Duo; 2 GB 
de memória; HD 160 G; Driver 1,44; 
DVDRW (com leitor de DVD); Gabinete 4 
baias; teclado; mouse óptico; monitor LCD 
17” 

Unidade 02   

05 No-break 600 KWa  Unidade 02   

06 Mesa para computador : Unidade  02   

07 Sistema de som para o Plenário :  
- 4 caixas colunas de som com tweter 
(920X148X138) - cor branca; 
- 1 amplificador de potência DBL 3000; 
- 10 microfones de haste, com cápsula 
dinâmica, G58 – haste de 64 cm;  
- 1 misturador de áudio AMBW-12;  
- 100 m de fio cristal 2X1,5 polarizado (R);  
- 100 m de fio para microfone embutido 1P-
22;  
- 1 rack fechado grande piso 20X570 (R); 
- 1 deck (para gravação em fita k7);  
- 1 power energy P4000 s/bateria; 

conjunto 01   

08 Mobiliário para o Plenário: 
. 3 balcão em MDF – bancada com 3 
gavetas, frente com negativos, 2 cores 
(tamanho e modelo conforme desenho 
em anexo), módulo circular de 3 gavetas 

Conjunto 01   

09 Tribuna: 
. 2 Tribuna em MDF, lâminas de 
madeira, frente com negativos, 2 cores, 
(tamanho e modelo conforme projeto em 
anexo) 

Conjunto 01   

10 Cadeiras para Secretaria  (giratória e com 
braços, cor azul) 

Unidade 03   

11 Cadeiras para Presidente : (uso no 
Plenário)  
. com base à gás, giratória, com regulagem 
de altura e braços (de cor azul) 

Unidade 11   

12 Cadeiras para escritório fixas e 
estofadas : (de cor azul) 

Unidade 100   

13 Armários de aço tipo prateleira Unidade 05   

14 Armários de madeira (2 portas) : 
(1,00X,0,42X1,15) - cerejeira 

Unidade  03   

15 Mesas em L para escritório com 3 
gavetas (brancas)  

Unidade 02   

16 Ar condicionado:  tipo splitter com controle 
remoto 
- especificação :  9 mil Btus 

Unidades 01   
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17 Ar condicionado:  tipo splitter com controle 
remoto 
- especificação : 12 mil Btus  

Unidades 01   

18 Ar condicionado:  tipo splitter com controle 
remoto 
- especificação : 18 mil Btus  

Unidades 02   

19 grades internas em ferro (janelas e 
portas): em todo o prédio. 
- especificações: em anexo  

Unidades 21   

   Total   

 
2.3.3. Da entrega:  
  Os equipamentos (de informática e som) e materiais de escritório, deverão 
ser postos no local e devidamente instalados. 
  As medidas e modelos do conjunto mobiliário do Plenário e Tribunas, 
(conforme projeto em anexo), deverão ser conferidas pelas empresas participantes 
quando da sua cotação de preço e/ou execução. 
 
3 – DO JULGAMENTO 
 
3.1 – Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço, item a item. 
 
3.2 –  Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos 
Artigos 43 e 44, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
 
3.3 –  Em caso de empate será utilizado o sorteio. 
 
3.4 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
3.5 – A análise das propostas pela Comissão de Licitações visará ao atendimento 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 
as propostas que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos.  
 
3.6 – No tocante aos preços, as propostas não serão verificadas quanto à 
exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, sendo 
aceito como valor correto o valor total apontado em cada item. 
 
3.7 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante.  
 
4 – DOS RECURSOS 
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  Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993. 
 
5 – DA ASSINATURA DO CONTRATO E VALIDADE DA PROPOST A  
 
5.1 – Esgotados todos os prazos recursais e homologado o presente Processo 
Licitatório, a Administração convocará o vencedor para assinar o contrato, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Após a 
assinatura do contrato o licitante vencedor terá até 10 (dez) dias para estar apto ao 
fornecimento do objeto. 
 
5.2 –  Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou então, revogará a licitação, 
sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 20% (vinte 
por cento) do valor do contrato e demais sanções previstas no Art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993. 
 
6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes do presente Processo Licitatório correrão a conta 
da seguinte dotação orçamentária: 
  ORGÃO: 01 – Câmara Municipal de Vereadores 
  FUNÇÃO: 01 – Legislativa 
  PROJETO/ATIVIDADE : 2074 – Construção/Manutenção e Reequipamento 

do Prédio da Câmara Municipal 
  ELEMENTO DESPESA : 4.4.9.0.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações 

4.4.9.0.52.00.00.00.00 – Equipamentos e 
Materiais Permanentes 

 
7 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA  DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO  
 
7.1 – Os materiais deverão ser entregues, na sua totalidade, diretamente no local e 
devidamente instalados. 
 
7.2 – A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, 
será fornecida à Contratada na data de assinatura do contrato. O cronograma de 
entrega não fixará prazo inferior a 3 (três) dias úteis para início do fornecimento.  
 
7.3 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, 
indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número 
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do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as 
quantidades, datas e horários e endereço de entrega.  
 
7.4 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, 
inclusive fax-símile e correio eletrônico. 
 
7.5 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes 
da entrega e da própria aquisição dos produtos. 
 
8 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 
(RG) do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 
 
8.2 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
 
a) Quanto à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 
 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
8.3 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
 
9 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 – MATERIAL 
 
 O material será pago em parcelas única em até 10 (dez) dias úteis a contar 
da data de entrega dos materiais e/ou equipamentos.  
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9.2 – MÃO-DE-OBRA 
 
 O pagamento da mão-de-obra para a execução do calçamento do pátio 
(estacionamento) será efetuado em 2 (duas) parcelas sendo a primeira no atestado 
de recebimento de 50% (cinqüenta por cento) do serviço executado e o restante na 
conclusão do contrato. 
 
10 – DO CONTRATO 
 
10.1 –  O contrato a ser firmado com o vencedor da licitação terá vigência, no 
máximo, até 31/12/2009. 
 
10.2 –  O contratado deverá comprovar, no vencimento de cada parcela, como 
condição para recebimento destas, o recolhimento do INSS e das demais 
contribuições patronais devidas no mês anterior. 
 
10.3 –  Do contrato a ser assinado com o vencedor da licitação constarão, além das 
cláusulas consignadas anteriormente, as demais cláusulas necessárias previstas 
no Art. 55 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e as possibilidades de rescisão do 
contrato, na forma determinada nos Artigos 77 a 79 da referida Lei. 
 
10.4 –  O contrato decorrente do presente processo não poderá ser reajustado. 
  
10.5 –  A contratada que não satisfizer os compromissos assumidos serão 
aplicadas as seguintes penalidades: 
 
ADVERTÊNCIA : sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta 
para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais 
penalidades. 
 
MULTA : no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços, será aplicada 
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela mensal pactuada. 
 
  Caso a contratada persista descumprindo as obrigações assumidas, será 
aplicada nova multa, correspondente a 2% (dois por cento) do valor total 
contratado e rescindido o contrato de pleno direito, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais. 
OUTRAS PENALIDADES.  Em função da natureza da infração, o Município 
aplicará as demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
 
OBSERVAÇÃO : Caso seja aplicada a penalidade de rescisão contratual, em 
conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 1993, esta deverá antes 
ser instruída por processo administrativo específico, sendo propiciada a ampla 
defesa. 
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10.6 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente 
ato convocatório. 
  
10.7 – A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data 
da convocação, comparecer ao Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Quevedos 
para  assinar o termo de contrato.  
 
10.8 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não se apresentar ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas 
as demais licitantes classificadas na ordem de classificação com vistas à 
celebração da contratação. 
 
12 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 –  A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório 
importa em preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 
 
12.2 –  Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer 
das disposições deste edital. 
 
12.3 –  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da 
documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de 
Recebimento das Propostas e documentação. 
 
12.4 –  Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das 
propostas ou qualquer outro documento. 
 
12.5 –  Os documentos retirados dos envelopes serão rubricados pela Comissão de 
Licitações e representantes ou procuradores das empresas licitantes. O mesmo 
procedimento será repetido por ocasião da abertura da proposta financeira. 
 
12.6 –  Uma vez começada a abertura dos envelopes não serão admitidos à 
licitação concorrentes retardatários. 
 
12.7 –  A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e 
condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas 
vigentes. 
 
12.8 –  A presente licitação é regida pelas condições deste Edital e pela Lei Federal 
nº 8.666, de1993. 
 
12.9 – Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela 
Comissão de Licitações, que se valerá dos dispositivos legais regedores da 
matéria. 
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12.10 – Constitui anexo deste Edital, dele fazendo parte integrante à minuta do 
contrato. 
 
12.11 – Maiores Informações poderão ser obtidas pelo telefone (55) 3279-1077 
com a Comissão de Licitações, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas 
30 minutos às 16 horas. 
 
12.12 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
12.13 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Pedro do Sul. 
 

 
Quevedos, em 12 de junho de 2009  

 
 

Ver. Alcemar Silveira de Lima 
Presidente da Câmara de Vereadores 

 
 

José Mauro Rosa Pigatto 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

Talía Righi do Nascimento 
Assessora Jurídica – OAB/RS nº 68.177 
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º ..., DE .... DE .... 
DE ........ 

 
 

A CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE QUEVEDOS, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Rua 
Manuel Alves Dias, nº 3 - Quevedos/RS, 
CNPJ nº 94.444.122/0001-10, 
representada neste ato por seu Presidente, 
Vereador Alcemar Silveira de Lima, aqui 
denominado CONTRATANTE  e o Pedreiro 
Autônomo/Empresa..................., senhor 
.........................., inscrito no CPF/CNPJ sob 
nº ...................., portador do RGSJSRS sob 
nº .................., com endereço à Rua 
........................, nº ....., ......................, 
................, aqui denominado 
CONTRATADO , por esse instrumento e na 
melhor forma de direito, de acordo com a 
Lei Federal nº 8.666/1993, Edital de 
Tomada de Preços nº ......, de ...... de ....... 
de ......, tem justo e contratado o seguinte: 

 
  1. DO OBJETO DO CONTRATO 
 
 Contratação de mão-de-obra para realização de calçamento na área 
destinada ao estacionamento do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de 
Quevedos. 
 
  2. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
 O objeto deste contrato será executado sob o regime de execução 
empreitada total, devendo, por conseguinte, o CONTRATADO realizar o 
calçamento de acordo com o objeto do Edital de Tomada de Preços nº ...... 
 
  3. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 O valor total deste contrato será de R$ .............. (...................), conforme a 
proposta apresentada.  
 
  3.1. O pagamento da mão-de-obra para a execução do calçamento do pátio 
(estacionamento) será efetuado em 2 (duas) parcelas sendo a primeira no atestado 
de recebimento de 50% (cinqüenta por cento) do serviço executado e o restante na 
conclusão do contrato. 
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  3.2. O pagamento da mão-de-obra deverá ser efetuado somente mediante a 
emissão de recebimento parcial da obra por parte do Setor de Engenharia da 
Prefeitura Municipal. 
   
  3.3. O preço referido nesta cláusula inclui todos os custos decorrentes dos 
trabalhos a serem executados. 
 
  3.4. Os preços acima descritos não sofrerão reajustes durante o período de 
execução da obra, por força do Art. 28, §1º da Lei Federal nº 9.069/1995. 
 
  3.5 Em caso de atraso nos pagamentos dos valores devidos ao 
CONTRATADO, os valores serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 
mês ou fração. 
 
  4. DOS PRAZOS 
 
  4.1. O CONTRATADO compromete-se a dar início à execução dos serviços 
ora pactuados na emissão da ordem de serviço e a concluí-lo no prazo máximo de 
........... (...............) dias após a emissão da ordem de serviço. 
 Parágrafo único. Os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega poderão ser prorrogados desde que, devidamente justificados os 
motivos, a critério da Administração mantidas as demais cláusulas do contrato 
conforme Lei Federal nº 8.666/1993. 
  
 4.2. O CONTRATADO deverá até a data da emissão da ordem de serviço 
providenciar: 
  
  4.2.a. Via quitada do documento de “ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART” do CREA/RS. 
 4.2.b. Carta de apresentação do Preposto do CONTRATADO pela obra, que 
responderá também perante a CONTRATANTE, por todos os atos e comunicações 
formais. 
 
  4.3. O prazo máximo para apresentação do CND (Certidão Negativa de 
Débitos) do encerramento da Obra, será de até 30 (trinta) dias da data da emissão 
do Termo de Recebimento Provisório. 
 
  5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
  5.1. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
   
  5.1.1. O CONTRATADO deverá solicitar através de correspondência 
protocolada na Câmara de Vereadores, o recebimento da obra ou etapa, tendo a 
administração o prazo de 15 (quinze) dias para lavrar a termo de Recebimento 
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Provisório, que será realizado pelo representante da Administração especialmente 
designado. 
   
  5.1.2. O termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os 
serviços estiverem concluídos e aceitos pela administração e, quando em contrário, 
será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita 
anteriormente, devendo o CONTRATADO, após atendidas todas as exigências, 
solicitar novamente o recebimento da obra. 
 
  5.2. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
  5.2.1. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
   
  5.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será emitido após a 
apresentação do CND - Certificado de Negativa de Débitos do INSS - Instituto 
Nacional de Seguridade Social, referente à obra contratada. 
  
  5.3. Disposições diversas sobre o recebimento: 
 
  5.3.1. O CONTRATADO ficará obrigado a rever, a suas expensas, qualquer 
defeito ou desconformidade que se venha a apurar com o objeto desta licitação até 
a entrega definitiva. 
 
  5.3.2. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento 
de Obrigações Contratuais não eximirá o CONTRATADO das responsabilidades 
decorrentes do Contrato e da legislação em vigor. 
 
  6. DA FISCALIZAÇÃO 
 
  6.1. A Câmara de Vereadores exercerá o acompanhamento e a fiscalização 
do presente contrato através dos integrantes da Mesa Diretora e do SERVIDOR 
designado, o qual será cientificado o CONTRATADO. 
   
  6.1.1. O representante da Administração anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
   
  6.2. A fiscalização será efetuada pelo responsável do Setor de Engenharia 
da Prefeitura Municipal de Quevedos, pelo Servidor da Câmara de Vereadores e 
pelos próprios Vereadores através dos integrantes da Mesa Diretora. 
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  7. DOS RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
  7.1. Os recursos para a execução da obra, objeto deste contrato firmado 
entre a Câmara de Vereadores e .............................., correrão à expensas de 
recursos públicos por conta da dotação orçamentária própria, na seguinte rubrica:  
  ORGÃO: 01 – Câmara Municipal de Vereadores 
  FUNÇÃO: 01 – Legislativa 
  PROJETO/ATIVIDADE : 2074 – Construção/Manutenção e Reequipamento 

do Prédio da Câmara Municipal 
  ELEMENTO DESPESA : 4.4.9.0.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações 

4.4.9.0.52.00.00.00.00 – Equipamentos e 
Materiais Permanentes 

 
  8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
  8.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
  8.1. Substituir o pessoal cuja presença no local dos serviços for julgada 
inconveniente pela Administração, incluindo-se o responsável e/ou preposto pela 
obra. 
   
  8.2. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do 
contrato de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os 
documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado. 
   
  8.3. Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da 
legislação Federal, Estadual e Municipal cumprindo as determinações dos Poderes 
Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina. 
   
  8.4. manter no local dos serviços o Diário de Obras, e, um jogo completo de 
todos os documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE. 
   
  8.5. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com 
o estabelecido no contrato. 
 
  8.6. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e 
prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha direta ou 
indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à 
CONTRATANTE ou terceiros. 
 
  8.7. Assumir, exclusivamente, todos os encargos decorrentes das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro com pessoal que vir a 
contratar, comprometendo-se, ainda a observar as normas técnicas e de 
segurança recomendadas pela ABNT, no que lhe for aplicável. 
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 §1º O CONTRATADO deverá elaborar folha de pagamento específica dos 
empregados que mantiver na obra, no caso de existir, bem como remeter cópia 
mensal ao Legislativo Municipal, acompanhada da respectiva guia de recolhimento 
do INSS. 
 §2º Recolher a Fazenda Municipal o Imposto Municipal Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) no valor de 2% (dois por cento) sobre a mão-de-obra. 
 
  8.8. Confeccionar, instalar e preservar, às suas expensas, desde o início dos 
serviços, as placas de obra conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE. 
 
  8.9. Assumir integralmente a realização da obra, não sendo admitido sub-
empreitada. 
 
  8.10. Comunicar imediatamente à Câmara de Vereadores qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
  8.11. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Administração 
no Diário de Obra. 
 
  8.12. Paralisar, por determinação da Administração, quaisquer serviços que 
não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros. 
 Parágrafo único. O CONTRATADO será o único responsável, inclusive 
judicialmente, pelos danos causados a terceiros pela não sinalização da obra, 
ficando a suas expensas cobrir os prejuízos causados. Para tanto, o 
CONTRATADO fica obrigado a manter diuturnamente a obra sinalizada conforme 
legislação vigente, durante o período de execução da mesma, desde o seu início 
até sua entrega definitiva. 
  
  8.13. Permitir o acesso, para fins de vistorias, no local de prestação dos 
serviços, tanto por representantes do Município como do Estado. 
 
  8.14. Não impor obstáculos ao Município, quando do cumprimento por parte 
deste de suas obrigações contraídas por força de obrigação contratual entre o 
Município e o Estado. 
 
  8.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
  8.2.1. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessários à 
execução da obra. 
   
  8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 
 
  8.2.3. Liberar o local para execução dos serviços até a data da emissão da 
Ordem de Serviço. 
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  8.2.4. Assegurar a entrega dos materiais necessários para a execução do 
presente contrato. 
 
  9. DAS GARANTIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
 Até a data da assinatura do contrato, o adjudicátio prestará garantia para a 
execução do contrato de 5% (cinco por cento) do valor deste, cabendo a este a 
opção da forma de garantia, de acordo com o estipulado no §1º do Art. 56 da Lei 
Federal nº 8.666/1993.  
  O contrato tem vigência até a data de 31 de dezembro de 2009 , em 
conformidade com o Item 10.1 do Edital de Tomada de Preços nº ...... 
 
  9.1. A contratada que não satisfizer os compromissos assumidos serão 
aplicadas as seguintes penalidades: 
 
  9.2. ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de 
pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se 
apliquem as demais penalidades. 
 
  9.3. MULTA : no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços, 
será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela mensal 
pactuada. 
  Parágrafo único. Caso a contratada persista descumprindo as obrigações 
assumidas, será aplicada nova multa, correspondente a 2% (dois por cento) do 
valor total contratado e rescindido o contrato de pleno direito, independentemente 
de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais. 
 
  9.4. OUTRAS PENALIDADES.  Em função da natureza da infração, o 
Município aplicará as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993. 
  Parágrafo único. Caso seja aplicada a penalidade de rescisão contratual, em 
conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993, esta deverá antes ser 
instruída por processo administrativo específico, sendo propiciada a ampla defesa. 
 
  10. DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
  10.1. Constituem motivos para rescisão do contrato, os enumerados no Art. 
78 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
  10.2. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras até 25% (vinte 
e cinco por cento). 
 
  11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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  11.1. A obrigação do CONTRATADO de manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
  11.2. Os casos omissos a esse contrato serão dirimidos na forma da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
 
  11.3. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste contrato, fica eleito 
o Foro da Cidade de São Pedro do Sul/RS, excluído qualquer outro. 
 
  11.4. E, por estarem as partes justas e contratados, assinam o presente 
contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma. 
 
 
  Quevedos/RS, em ........ de ............... de .................. 
 
       
 ________________________________ 
 Presidente da Câmara Municipal 
 
 ________________________________ 
  ............................................................ 
  CNPJ/CPF nº .................................... 
 
 
 
Consultoria Jurídica: 
 
_______________________ 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1.______________________________  2.______________________________ 
 
 
 
 


