
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE N° 004/2015 

Processo Licitatório nº 010/2015 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL, setor de Compras e 

Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 257/2014 do dia 

19.12.2014, publicada no Mural de Publicações Oficiais do Município, com a devida autorização 

expedida pelo Senhor Prefeito Municipal, VANDERLEI ZANATTA, exarada em conformidade com a 

Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 1.074/2010 e demais 

legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, na modalidade CONVITE, tipo "MENOR 

PREÇO UNITÁRIO", nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

 1.2. O recebimento dos envelopes nº "01" documentação, e envelopes nº "02" proposta de preços, 

dos interessados, dar-se-á até às 9h30min do dia 18 de março de 2015, na sala do setor de compras e 

licitações, na Rua do Comércio, 1.424, Centro, cidade de Taquaruçu do Sul-RS. 

 1.3. A abertura dos envelopes nº "01", contendo a documentação de habilitação, dar-se-á na sala do 

setor de compras e licitações, às 9h30min do dia 18 de março de 2015. 

 1.4. Em face da urgência na contratação, havendo a desistência expressa de recurso quanto à 

habilitação da documentação, através de termo de renúncia, os envelopes nº "02" contendo as propostas 

de preços também serão abertos no dia 18 de março de 2015, em horário contínuo à abertura dos 

envelopes contendo a documentação de habilitação. Não ocorrendo à desistência expressa por parte das 

empresas fica designado às 9h30min do dia 23 de março de 2015 para a abertura dos envelopes contendo 

a proposta de preços. Havendo interposição de recurso, será marcada outra data pela comissão de 

licitação, após o julgamento dos recursos. 

 1.5. O presente edital encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados no setor 

de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul no horário de expediente e no 

endereço eletrônico www.taquarucudosulrs.com.br. 

 

2 - OBJETO 

 

 O presente Convite visa à escolha da melhor proposta para o seguinte objeto: 

 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA USO 

NA FEIRA DO PEIXE, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA, AGROINDÚSTRIA E ARTESANATO, 

EDIÇÃO 2015 (SENDO A IX EM NÍVEL MUNICIPAL E VII EM NÍVEL REGIONAL) E À 

MOSTRA DA TERNEIRA (SENDO A XIII EM NÍVEL MUNICIPAL E A I EM NÍVEL 

ESTADUAL), DO MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, A REALIZAR-SE DE 30 DE 

MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 014/2015, DE 9 DE 

FEVEREIRO DE 2015. 

 

Especificações dos itens da licitação: 

 

 

 



 

 

ITEM Nº 01 - Locação de 20,00 (vinte) banheiros químicos, compreendendo o fornecimento de papel 

higiênico, produtos químicos para tratamento, pessoal para limpeza diária dos banheiros e sucção de 

dejetos. 

 

ITEM Nº 02 - Locação de 1,00 (um) lonão, com estrutura em ferro e lona, nas dimensões de 18,00m x 

40,00m, cobertura com lona, pé direito com no mínimo 3,00m de altura. 

 

ITEM Nº 03 - Locação de 16,00 (dezesseis) estruturas em ferro e lonas, nas dimensões de 10,00m x 

10,00m cada, formato pirâmide, cobertura com lona na cor branca, pé direito com no mínimo 3,00m de 

altura. 

 

ITEM Nº 04 - Locação de 5,00 (cinco) estruturas em ferro e lona, nas dimensões de 5,00m x 5,00m cada, 

formato pirâmide, cobertura com lona na cor branca, pé direito com no mínimo 2,50m de altura. 

 

ITEM Nº 05 - Locação de 1,00 (um) gerador de energia elétrica, com potência mínima de 180KVA, para 

fornecimento de 40 (quarenta) horas de energia. 

 

ITEM Nº 06 - Locação de 200,00 (duzentos) metros lineares de grade de ferro para contenção, com no 

mínimo 1,20m de altura. 

 

Nota 01: Todas as estruturas e gerador de energia elétrica deverão ser instalados até o dia 28 de março de 

2015, no local onde será realizada a Feira, sendo que todas as despesas com instalação, manutenção, 

transporte e remoção das estruturas correrão por conta da empresa (s) contratada. 

Nota 02: O valor de cotação para cada item corresponderá aos quatro dias de utilização durante a Feira, 

sendo, dias 30 e 31 de março e 01 e 02 de abril de 2015. 

 

3 - SANÇÕES 

 

 O inadimplemento dos prazos e condições deste edital poderá sujeitar a licitante às sanções 

administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

 4.1. Para participar do presente Convite, os licitantes deverão apresentar no Departamento de 

Administração Geral da Prefeitura, junto ao Setor de Compras e Licitações, 02 (dois) envelopes, 

devidamente fechados, contendo no envelope nº 01 os documentos de "HABILITAÇÃO" e no envelope 

nº 02 a "PROPOSTA DE PREÇOS". Os envelopes deverão conter na parte externa, os seguintes 

dizeres: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONVITE Nº 004/2015 

ENCERRAMENTO ÀS 09h30min DO DIA 18/03/2015 

NOME DO PROPONENTE: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 



 

 

CONVITE Nº 004/2015 

ENCERRAMENTO ÀS 9h30min DO DIA 18/03/2015 

NOME DO PROPONENTE: 

 

4.2. É facultado à licitante designar, expressamente, representante com poderes para responder pela 

mesma, durante as sessões de licitação, mediante apresentação de documento encaminhado a Comissão 

de Licitação, acompanhado de documento de identificação oficial. 

4.3. Somente poderá assinar a lista de presença, rubricar e analisar documentos, falar em nome da 

licitante e fazer uso da ata da reunião, em tudo oque se relacione com a licitação, durante as reuniões, 

aquelas pessoas indicadas na forma descrita no item anterior. Os demais presentes a sessão pública serão 

considerados assistentes. 

 

5 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 5.1. Para participar da presente licitação, as empresas interessadas deverão apresentar dentro do 

envelope nº 01-Habilitação, a documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme segue abaixo: 

 

5.1.1. DOCUMENTOS RELATIVOS COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente e 

acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

b) Registro comercial em caso de empresa individual. 

c) Declaração de que a empresa não emprega menor, atendendo ao disposto no artigo 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal e Decreto nº 4358/2002. 

d) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993. 

 

5.1.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade. 

c) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante. 

d) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa da Fazenda Estadual. 

e) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União. 

f) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de Regularidade Relativa à Seguridade Social 

(CND/INSS). 

g) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

 5.2. Os documentos necessários à habilitação do proponente deverão ser apresentados em 

original ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão de imprensa oficial e apresentar validade na data da abertura da documentação, 

sob pena de inabilitação. Quando se tratar de documento obtido através da Internet, este terá sua validade 

confirmada. 



 

 

5.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender utilizar os benefícios previstos nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, disciplinados neste edital, deverá apresentar, 

comprovante de sua situação, através de documento de enquadramento como ME ou EPP, 

fornecido pela Junta Comercial da sede da licitante, expedido no exercício de 2015. As sociedades 

simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar declaração de 

Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devidamente averbada no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando seu enquadramento nas hipóteses da Lei 

Complementar nº 123/2006. A declaração deverá ser apresentada, dentro do envelope de documentação 

de habilitação da empresa. 

5.4. A cooperativa que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposto no artigo 34, da Lei 11.488/2007, desde que também 

apresentem, dentro do envelope de documentação de habilitação, declaração firmada por contador, de 

que se enquadra no limite de receita referida acima. 
5.5. A empresa vencedora e em débito com o Município fica condicionada a efetuar o encontro de 

contas para sua quitação. 

 5.6. O não atendimento dos requisitos de habilitação quanto à documentação, implicará na 

inabilitação da empresa participante do processo licitatório. 

 

6 - PROPOSTA DE PREÇO 

 

 6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em português de forma clara, e deverá conter: 

a) Razão social da empresa. 

b) Descrição do objeto, obedecendo às características mínimas exigidas no edital e seus anexos. 

 6.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário até, duas 

casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, indicado em moeda corrente nacional, onde 

deverá estar incluída qualquer vantagem, abatimento, imposto, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e despesas de transporte, que eventualmente incidam sobre o objeto desta licitação. 

 6.3. A empresa (s) vencedora deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente à montagem das estruturas para a Feira. 

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

fato superveniente e aceito pela comissão de licitações, pois a participação constitui concordância de 

plena aceitação dos termos deste edital. 

 6.5. Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem previsão no 

edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

 

7 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

 

 7.1. O julgamento das propostas se processará pelo regime de menor preço unitário por item, objeto 

desta licitação. 

 7.2. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 7.3. Será declarada vencedora a empresa que ofertar o menor preço unitário para cada item desta 

licitação. 

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

as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem a este edital. 



 

 

 7.5. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores 

em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

 7.6. 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, 

poderá apresentar nova proposta para o item considerado empatado, num prazo de até 1 (um) dia útil a 

contar da lavratura da ata de julgamento, 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 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa remanescente, que 

se enquadrarem na hipótese deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na 

alínea "a" deste item. 

c) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas e obedecido o disposto nas alíneas 

anteriores o desempate se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, sendo vedado outro 

procedimento. 

 7.7. Da sessão pública da licitação será lavrada ata circunstanciada, contendo sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes, as propostas escritas apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

 7.8. A sessão pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecida previamente junto ao setor de compras e licitações deste 

Município. 

 7.9. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

8 - DOS PREÇOS E REAJUSTE 

 

 Os preços contratados serão fixos, sem qualquer espécie de reajuste durante o período de vigência 

do contrato. 

 

9 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

 9.1. Todas as estruturas deverão ser instaladas até o dia 28 de março de 2015, no local onde será 

realizada a Feira. 

 9.2. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto licitado, a licitante vencedora 

deverá promover imediatamente as correções necessárias, sujeitando-se às penalidades previstas neste 

edital. 

 

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado a vista, após o término da Feira e apresentação de documento fiscal 

pertinente. 

 

11 - RECURSOS FINANCEIROS 

 

 As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pela dotação do 

orçamento vigente no exercício de 2015. 



 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

Projeto de Atividade: 2.053 – Feira do Peixe, Comércio, Agropecuária e Agroindústria. 

Elemento de Despesa: 769 3.3.90.39.00.00.00.00 1124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

12 - RESCISÃO DO CONTRATO 

 

 Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couberem as disposições previstas nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13 - PRAZOS 

 

13.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

entrega, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. No silêncio da proposta, 

subentende-se validade de 60 (sessenta) dias. 

 13.2. A administração, depois de homologado o processo, convocará a licitante vencedora para 

assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e neste edital. A Prefeitura poderá convocar 

os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o 

presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 13.3. Na hipótese da Prefeitura não assinar o contrato com a licitante vencedora ou com outra na 

ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos 

assumidos. 

13.4. As estruturas deverão ser instaladas no trevo de acesso do Município de Taquaruçu do Sul-RS, 

sentido município de Frederico Westphalen - RS, ou locais próximos indicados pela administração, 

conforme item 9.1 do edital. 

 

14 - DAS PENALIDADES 

 

 14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante ou como de 

contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance 

ofertado; 

b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 14.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

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

contratual. 

 

 

 

 



 

 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação deste edital, deverão ser solicitadas, por escrito, ao Município de Taquaruçu do Sul, Setor de 

Compras e Licitações, Rua do Comércio, nº 1.424, ou por e-mail: municipio 

detaquarucudosul@hotmail.com, preferencialmente, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data 

marcada para recebimento dos envelopes. 

 15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, com relação ao presente convite, 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, Setor 

de Compras e Licitações. 

 15.3. 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 fixado. 

 15.4. 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 Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial 

contratado. 

 15.5. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nº 

8.666/1993). 

 15.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, para dirimir todas as questões deste 

Convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil. 

 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Para conhecimento público, expede-se, o presente edital, que será fixado no local de costume da 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul. 

 

17 - ANEXOS DO EDITAL 

 

I - Relação de itens da licitação e modelo de proposta. 

II - Modelo de declaração de não empregar menor. 

III - Modelo de declaração de que a empresa cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 

8.666/1993. 

IV - Minuta de Contrato. 

V - Termo de Renúncia. 

 

Taquaruçu do Sul-RS, 10 de março de 2015. 

 

Vanderlei Zanatta 

Prefeito Municipal 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____/_______/__________. 

                                      ________________________ 

                                        Marcos Antonio Lazaroto, OAB-RS 45902. 

 



 

 

 

ANEXO II 

CONVITE Nº 004/2015 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

 

.............................................................................................................................Inscrito no CNPJ 

nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, para fins de disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(   ) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

 

 

 

  ......................................................, ......... de ....................................... de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ___________________________________ 

Assinatura representante legal e  

carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

CARTA CONVITE 004/2015 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

 

 

.............................................................................................................................Inscrito no CNPJ 

nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados/colaboradores, Agentes 

Públicos da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul,  exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................, ......... de ....................................... de 2015. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

Convite nº 004/2015 - Processo Licitatório nº 010/2015 

 

 

I - PARTES 

A - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na 

cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, 

brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do 

Sul/RS. 

 

B - CONTRATADA: A empresa............................., estabelecida na Rua ......................, Bairro 

.............., na cidade de ..................., inscrita no CNPJ sob n. ....................., neste ato representada por 

.................................,  ................... ,........................, residente e domiciliado na cidade de 

..............................., inscrito no CPF sob n. ..........................  

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, pelas condições estabelecidas no edital de licitação por Convite nº 004/2015 

e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de xx de xxxxxx de 

2015, que integram e completam este instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 

 

III - OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA 

USO NA FEIRA DO PEIXE, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA, AGROINDÚSTRIA E 

ARTESANATO, EDIÇÃO 2015 (SENDO A IX EM NÍVEL MUNICIPAL E VII EM NÍVEL 

REGIONAL) E À MOSTRA DA TERNEIRA (SENDO A XIII EM NÍVEL MUNICIPAL E A 

I EM NÍVEL ESTADUAL), DO MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, A REALIZAR-

SE DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 

014/2015, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

ITENS CONTRATADOS 

 

Nota 01: Todas as estruturas deverão ser instaladas até o dia 28 de março de 2015, no local onde 

será realizada a Feira, sendo que todas as despesas com instalação, manutenção, transporte e 

remoção das estruturas correrão por conta da empresa (s) contratada. 

Nota 02: O valor de cotação para cada item corresponderá aos quatro dias de utilização durante a 

Feira, sendo, dias 30 e 31 de março e 01 e 02 de abril de 2015. 

 

IV - CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato inicia-se no ato da assinatura, vencendo em até 60 

(sessenta) dias. 



 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para as despesas decorrentes da presente licitação serão utilizados recursos financeiros das 

dotações orçamentárias próprias do exercício de 2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 
I - A CONTRATADA, para a execução do Objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o valor 

total de R$ .................. (........................................................). 

 

II - Os pagamentos serão efetuados à vista, mediante a entrega do objeto da contratação, 

apresentação de documento fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

O preço cotado será fixo sem qualquer espécie de reajuste. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado. 

- pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula terceira deste 

contrato. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

- pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a entrega e 

instalação dos equipamentos objeto deste contrato. 

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos. 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no Edital de Licitação. 

- responsabilizar-se civil e criminalmente por ocorrências que resultarem em prejuízo ou danos para 

os bens da CONTRATANTE e para seus servidores e agentes e à população, decorrentes de dolo, 

imprudência, negligência ou imperícia praticados na execução do objeto do presente contrato. 

- Apresentar ART ou RRT, referente à montagem da estrutura da feira. 

- submeter-se às inspeções requeridas pela CONTRATANTE, realizando as correções necessárias, 

nos prazos determinados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou 

alteração contratual previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o 

consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78, da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

 

 



 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos 

preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % (dez) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto 

contratado, salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual e 

que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em 

três vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, ...... de ............... de 2015. 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA 

        Prefeito Municipal                                                              CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

A ______________________________  B________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

À Comissão de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

 

 

 

 

 A proponente abaixo assinada, participante do processo licitatório 010/2015, por seu 

representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93 

de 21 de Junho de 1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, 

que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente ao 

direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do 

procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço das 

proponentes habilitados. 

 

 

 

 

 

 

  ................................................................., .......... de ....................................... de ....... 

 

 

 

 

 

    ____________________________________________ 
    Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 


