Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede: Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 301, 401, 501 e 601 - CEP 94010-200 - Gravataí/RS
Fone/Fax: (51) 3488-4566/3490-6862/3488.4588
CNPJ: 01.455.352/0001-02

EDITAL 08- Licitação 07/2014- PREGÃO PRESENCIAL

Data: 25/09/2014
Horário: 14 horas
Tipo: menor preço

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços
técnicos especializados para a elaboração de Projeto Básico e Executivo acompanhamento de
reforma da sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Gravataí, compreendendo o redimensionamento dos espaços e respectiva definição da
localização de divisórias, reforma e adequação de infraestrutura da rede lógica, rede de
telefonia e rede elétrica, definição técnica da distribuição de equipamentos de climatização,
mobiliário e pontos de luz, conforme normas técnicas cabíveis, dos 4 andares (200 m² cada
andar) do estabelecimento sede da Autarquia no prédio Nova Era, localizado na rua Adolfo
Inácio Barcelos, n° 783, Gravataí – RS, observada as seguintes condições:
Órgão requisitante: Diretoria Administrativa l/Financeira – IPAG.
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GRAVATAÍ - IPAG, por intermédio de seu Diretor Presidente, por meio da Pregoeira, Senhora
JULIANA MÜLLER COIMBRA, designada pela Portaria IPAG n.103/2014, torna público aos
interessados, que a Autarquia estará realizando a Licitação 07/2014- PREGÃO - PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço, conforme as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e do Decreto Municipal nº 7.003/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas:

1 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA
1.1. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
1.2. A sessão do processamento do pregão será realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,
no Setor de Compras do IPAG, sito à rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 301, 401, 501 e
601 - CEP 94010-200 - Gravataí/RS, no dia 25/09/2014, iniciando-se os trabalhos às 14h.
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da
sessão pública na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
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primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
2 – DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços técnicos
especializados para a elaboração de Projeto Básico e Executivo e acompanhamento de
reforma da sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Gravataí, compreendendo o redimensionamento dos espaços e respectiva definição da
localização de divisórias, reforma e adequação de infraestrutura da rede lógica, rede de
telefonia e rede elétrica, definição técnica da distribuição de equipamentos de climatização,
mobiliário e pontos de luz, conforme normas técnicas cabíveis, dos 4 andares (200 m² cada
andar) utilizados pela Autarquia, com previsão de entrega do projeto em 30 (trinta) dias
úteis, conforme disposições técnicas constantes no ANEXO I do presente Edital.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Somente poderá participar desta licitação o interessado que satisfaça as condições
estabelecidas neste edital.
3.2. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem:
-

em recuperação judicial ou extrajudicial;
em processo de falência;
em impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal de Gravataí;
declaradas inidôneas;
reunidas em consórcio;

4 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
4.1. As licitantes deverão apresentar os documentos de proposta e habilitação em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e lacrados, com o nome ou razão social, contendo externamente,
obrigatoriamente, a indicação de seu conteúdo, do seguinte modo:
AO IPAG-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE GRAVATAÍ-RS
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA
LiCITAÇÃO 07/2014
PREGÃO PRESENCIAL
Nome da Empresa:
Fone:
AO IPAG-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE GRAVATAÍ-RS
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO
LiCITAÇÃO 07/2014
PREGÃO PRESENCIAL
Nome da Empresa:
Fone:
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5 – DO CREDENCIAMENTO
5.1. A proponente poderá credenciar representante à licitação através de documento que lhe
confira poderes para manifestações, impugnações e renúncia ao direito de interpor recursos,
devendo ser entregue em separado dos envelopes 01 e 02, devendo apresentar os seguintes
documentos:
5.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
5.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma
reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 5.1.1.,
que comprove os poderes do mandante para a outorga.
5.1.3. O documento de credenciamento referido no item 5.1. deverá estar acompanhado de
cópia da cédula de identidade ou documento equiparado do representante à licitação
(representante legal ou procurador).
5.1.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um poderá representar apenas uma credenciada.
5.1.5. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo por autorização expressa do Pregoeiro.
6 – DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 1)
6.1. As licitantes deverão apresentar suas propostas em 02 (duas) vias,
datilografadas/digitadas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado do
particular, assinadas pelo representante legal e responsável técnico, datadas, assinadas, com
o nome e razão social da proponente, endereço e telefone atualizados, com, no mínimo, as
seguintes informações:
6.1.1. A proposta deverá apresentar o PREÇO para concretização do objeto descrito na
CONDIÇÂO 2.
6.1.2. Prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão inaugural.
6.1.3. Descrição dos serviços que serão prestados, em conformidade com os requisitos do
presente edital, discriminando a parcela referente ao desenvolvimento do projeto e a parcela
relativa ao acompanhamento da execução da obra.
6.2. A proposta que não contemple a integralidade do item proposto será desconsiderada.
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7 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 02
7.1. Para sua habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.1.1. registro comercial, no caso de empresário individual;
7.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial;
7.1.3. o documento exigido no caso do licitante ser sociedade por ações, deverá estar
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.1.4. decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
REGULARIDADE FISCAL
7.1.5. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.1.6. prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, relativo ao domicílio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
7.1.7. prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, relativas ao domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.1.8. certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
7.1.9. certificado de regularidade de situação perante o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS);
7.1.10. certidão conjunta de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa
da União;
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.11. certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, emitida pelo
distribuidor da comarca da sede do licitante, nos últimos 30 dias que antecederam à sessão
eletrônica;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.13. Comprovação de registro da pessoa jurídica junto ao Conselho Profissional da
categoria, através da apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica em nome da
LICITANTE, dentro do seu prazo de validade, da qual conste a habilitação para desempenho
de atividades compatíveis com os serviços de maior relevância do objeto da licitação, descritos
no subitem 1.1 do ANEXO I deste Edital, e a relação dos seus responsáveis técnicos.
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7.1.14. Apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da empresa
LICITANTE e de seus responsáveis técnicos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado no Conselho Profissional da categoria, acompanhado da
respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico)
7.1.14.1. O atestado a ser apresentado deverá ser em original ou cópia autenticada, emitido
em papel timbrado da Empresa contratante datado com anterioridade de até 18 meses , com
identificação de nome, cargo, e com reconhecimento de firma.
7.1.15. A LICITANTE deverá comprovar a qualificação técnica de sua equipe de projetistas,
comprovando que possui em sua equipe técnica os seguintes profissionais, com as respectivas
qualificações:
a) 01 (um) engenheiro eletricista com comprovada experiência em projetos, devendo esta
comprovação ser efetuada por meio da apresentação de cópia de CAT (Certidão de Acervo
Técnico) do CREA;
b) 01 (um) arquiteto/eng. civil, com comprovada experiência em projetos devendo esta
comprovação ser efetuada por meio da apresentação de cópia de CAT (Certidão de Acervo
Técnico) do CREA/CAU;
7.1.15.1. Dos profissionais, acima listados, deverá fazer parte do quadro funcional permanente
da empresa no mínimo 01 (um), sendo que esta comprovação poderá ser feita por meio da
apresentação do contrato social, em se tratando de sócio da empresa ou mediante cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sendo que todos deverão ser detentores de
Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrados pelo respectivo
conselho profissional da categoria, sendo que todos deverão ser responsáveis técnicos pela
empresa perante o CREA/CAU.
7.1.16. Apresentação de Atestado de Visita, emitido pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
GRAVATAÍ, efetuado através de responsável técnico devidamente registrado junto ao
Conselho Profissional da categoria, com o objetivo de analisar características e detalhes do
local para o qual se destinam os projetos. A visita técnica deverá ser agendada até 01 (um) dia
de antecedência da data aprazada para a sessão inaugural, através do telefone (51)3488-4566
ou 3488-4588 – Diretoria Administrativa/Financeira – Setor Compras e Licitações.
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
7.1.17. declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que o respectivo quadro de
pessoal cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme determina a
Lei Federal nº 9.8854/99;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
7.1.18. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
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Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
8 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
8.1. Os envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação), deverão ser entregues no Setor de
Compras do IPAG até o horário previsto para o início da sessão inaugural.
8.2. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura
e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
8.2.1. não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
8.2.2. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global para a
concretização do objeto descrito na CONDIÇÂO 2 deste Edital.
8.2.3. examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
8.2.4. encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura
do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
8.2.5. a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS, e a Fazenda Estadual e Municipal, com a comprovação de que atende às exigências
do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;
8.2.6. verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor;
8.2.7. se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor;

8.2.8. Poderá o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor.
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9 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não fizer até 2 (dois) dias
úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e
objetiva as falhas e/ ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
9.1.1. Deverá o pregoeiro encaminhar a(s) impugnação(ões) imediatamente à autoridade
competente para julgamento.
9.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a licitante manifestar
motivadamente sua intenção de interpor recurso, por escrito, explicitando sucintamente suas
razões, após a habilitação de todas as empresas, sob pena de decadência do direito de
recorrer.
10.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
10.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos
10.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após a declaração do vencedor e, se o
vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia
útil seguinte.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, após a sessão pública, importará
decadência do direito de recurso, encaminhando-se o procedimento para homologação e
adjudicação de seu objeto.
10.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.6. Se o Pregoeiro não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso ao
Presidente da Autarquia, autoridade competente para julgá-lo.
10.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação
ao licitante vencedor.

11 – DO CONTRATO
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11.1. Após a emissão do empenho, será elaborado contrato, de acordo com o ANEXO II.
11.2. Conhecido o resultado do certame, a licitante vencedora será convocada para que, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, seu representante legal assine o instrumento contratual, sob pena
de decair do direito à contratação e sofrer as penalidades de multa de 15 % (quinze por cento)
sobre o valor global do contrato e suspensão do direito participar de licitação promovida pelo
Município e contratar com este, pelo período de até 2 (dois) anos.
11.2.1. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde
que solicitado pela parte durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
12 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. No curso do contrato será admitida alteração do objeto que tenha sido solicitada pela
fiscalização, ou, solicitada pela contratada e aprovada pela fiscalização, e após análise de
viabilidade legal pela Procuradoria Autárquica;
12.2. Qualquer alteração só poderá ser executada após a assinatura, pelas partes, de termo
aditivo.
13 – DO PRAZO
13.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da ordem de início dos serviços,
compreendendo o projeto básico e o acompanhamento da execução deste.
13.1.1 O projeto básico deverá ser entregue em 30 dias úteis, contados da data do
recebimento da ordem de serviço, nota de empenho.
13.2. O presente contrato poderá ser rescindido a critério do contratante, de acordo com as
disposições legais e cláusulas exorbitantes aplicáveis.
13.4. O prazo para que a contratada dê início à execução dos serviços é de 05 (cinco) dias a
partir da ordem de início.
14 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
14.1. Qualquer pessoa, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública, poderá solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatório.
14.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a) exclusivamente
por meio eletrônico via internet, através do e-mail financeiro@ipagrs.com –

15 – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
15.1. A contratada deve arcar com as despesas relativas aos serviços, serviços auxiliares,
débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade civil
resultantes da execução do contrato.
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15.1.1. Considerar-se-ão incluídas no preço total proposto todas as despesas referidas no item
15.1., devendo estas se encontrarem expressamente indicadas na proposta.
15.2. Não haverá qualquer responsabilidade solidária do contratante pelas despesas indicadas
na subcondição 15.1.
15.1. O contratante estará isento de qualquer vínculo empregatício com os funcionários da
contratada, sendo esta a responsável exclusiva por todos os débitos trabalhistas.
16 – DA FISCALIZAÇÃO
16.1. A fiscalização do objeto contratual será realizada através dos Gestores do Contrato
designados pelo IPAG.
16.1.2. O contrato terá como gestor o servidor Gerson Luis Sarmento Alves.
16.2. A Contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração Municipal, a fim
de representá-la durante a execução contratual.
17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Expediente
de
compras
/serviços
30/2014

Controle
orçamentário
código
339039

Controle
Administrativo
código

NOME DA DESPESA
(RUBRICA)

33903905

Serviços de terceiros

18 – DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO
18.1. O valor de referência máximo adotado pela Administração para a contratação dos
serviços se encontra discriminado na tabela abaixo:
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Item

01

Descrição completa

Quant Unidade

Contratação
de
empresa
de
engenharia/arquitetura
para
prestação de serviços técnicos
especializados para a elaboração e
acompanhamento
de
Projeto
Básico e Executivo de reforma da
sede do Instituto de Previdência e
Assistência
dos
Servidores
Municipais
de
Gravataí,
compreendendo
o
redimensionamento dos espaços e
respectiva definição da localização de
divisórias, reforma e adequação de
infraestrutura da rede lógica, rede de
telefonia e rede elétrica, definição
técnica
da
distribuição
de
equipamentos
de
climatização,
mobiliário e pontos de luz, conforme e
normas técnicas cabíveis, dos 4
andares (200 m² cada andar) do
estabelecimento sede da Autarquia

800

Total Geral- Valor máximo da contratação

M²

Valor
máximo
R$

R$50,00

Total
R$

40.000,00

R$ 40.000,00
(quarenta mil
reais)

18.2. Para receber o pagamento, a contratada deverá, após a execução dos serviços,
apresentar nota fiscal à Diretoria Administrativa da Autarquia.
18.3. Do mesmo modo, quando da apresentação das notas fiscais, a contratada deverá
demonstrar a permanência de sua situação regular perante o Sistema de Seguridade Social e o
FGTS.
18.4. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da
nota fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.
18.5 Se aprovado o serviço pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com
seu atestado, à Contabilidade do IPAG.
18.6. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual
e a aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa.
18.7. O pagamento à Contratada será realizado no prazo de 15 (quinze) dias após o
recebimento da nota fiscal atestada pela Contabilidade.
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1. A Autarquia tem a obrigação de realizar o pagamento nos termos da CONDIÇÃO 18.
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20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1. São obrigações da contratada:
20.1.1. Executar os serviços nos termos da CONDIÇÃO 2 e do ANEXO I;
20.1.2. Executar os serviços com as mesmas características indicadas na proposta;
20.1.3. atender as determinações da fiscalização, recebendo todos os comunicados e
notificações que lhe forem expedidos;
20.1.4. corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela
fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem
qualquer ônus para o contratante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
20.1.5. assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
20.2. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Autarquia, imediatamente, qualquer
alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação.

21 – DAS SANÇÕES
21.1. O Contratante poderá aplicar à Contratada multa diária de 1% (um por cento) sobre o
valor total do contrato, em caso de atraso no cumprimento das obrigações previstas nos itens
20.1.4.
21.2. Em caso de rescisão unilateral prevista na condição 22, poderá o Contratante:
21.2.1. aplicar multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato devidamente
atualizado, independente de outra(s) que já tiver(em) sido aplicada(s);
21.2.2. e determinar a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de
contratar com a Administração Municipal, pelo período de até 02 (dois) anos.
21.3. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento seguinte a que a contratada tiver
direito.
21.4. O Contratante poderá cobrar o valor das multas administrativa e judicialmente.
21.5. O pagamento de multa pela Contratada não a exime da reparação de eventuais danos,
perdas ou prejuízos que o produto acarretar ao contratante.
21.6. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo processo administrativo.
21.6.1. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela Contratada.
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22 – DA RESCISÃO
22.1. Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral do
contrato, nos seguintes casos:
22.1.1. soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) na condição 21 aplicadas à Contratada superior
a 15 % sobre o valor total do contrato atualizado;
22.1.2. falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte da
contratada.
22.1.3. e ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.
22.2. Em caso de rescisão unilateral, a Autarquia Municipal poderá, ainda, convocar as outras
licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.
22.3. As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão unilateral do contrato.
23 – DO FORO
23.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação fica eleito o Foro de Gravataí com
renúncia expressa a qualquer outro.
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, proceder, em qualquer fase da
licitação, às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta.
24.2. A critério do IPAG, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
24.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições
deste pregão, sujeitando a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº
8.666/93.
24.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio, servidores do IPAG.
24.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação
em vigor.
24.6. O IPAG não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da
licitante vencedora a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
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24.7. O IPAG se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em
parte, por ilegalidade ou interesse público justificado, sem que caiba indenização de qualquer
espécie.

Gravataí, 10 de setembro 2014.

NILO MORAES
Diretor-Presidente

ÁLVARO JÔFFRE SOUZA ARROSI
Procurador-Jurídico Autárquico

JULIANA MÜLLER COIMBRA
Pregoeira

13

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede: Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 301, 401, 501 e 601 - CEP 94010-200 - Gravataí/RS
Fone/Fax: (51) 3488-4566/3490-6862/3488.4588
CNPJ: 01.455.352/0001-02

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: A presente Licitação tem por objeto contratação de empresa de
engenharia/arquitetura para prestação de serviços técnicos especializados para a
elaboração de Projeto Básico e Executivo e acompanhamento de reforma da sede do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí,
compreendendo o redimensionamento dos espaços e respectiva definição da
localização de divisórias, reforma e adequação de infraestrutura da rede lógica, rede de
telefonia e rede elétrica, definição técnica da distribuição de equipamentos de
climatização, mobiliário e pontos de luz, conforme as normas técnicas cabíveis, dos 4
andares (200m² cada andar) do estabelecimento sede da Autarquia .
1. A elaboração do presente projeto abrange as seguintes tarefas/condições:
a)

b)
c)

d)

memorial descritivo e memorial de cálculo, apresentando as especificações técnicas
de serviços, materiais, equipamentos, peças, caderno de encargos e demais itens do
projeto;
plantas de situação, baixa e diagramas das instalações;
planilhas quantitativas e orçamentárias detalhadas com custos unitários e totais de
serviços, materiais, benefícios e despesas indiretas;
cronograma físico-financeiro.

e)

Leiaute final adequado à solução compatibilizada contemplando a alocação do
mobiliário e equipamentos, em cada ambiente, considerando a disposição da rede
elétrica, rede lógica, iluminação, número de usuários, etc.

f)

Acompanhamento e fiscalização da execução do projeto, garantindo a plena
obediência às descrições estabelecidas por parte do executor da obra.
2 . O Projeto básico deverá observar ainda os seguintes parâmetros:
a) Consideração do perfil do público alvo interno e externo – 50 funcionários e público
flutuante composto, em grande parte, por idosos e/ou debilitados.
b) Avaliação das condições para aproveitamento e reaproveitamento das divisórias
existentes.
c) Levantamento in loco das instalações existentes, para fins de análise e medição
precisa, com vistas a subsidiar o trabalho contratado.
d) Apresentação de toda a documentação referente aos projetos deverá ser entregue
impressa e plotada, e em mídia ótica (CD ou DVD), passando, após recebimento e
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aceite do objeto contratado, o projeto e todas as informações inclusas neste, à
condição de propriedade exclusiva do IPAG.
e) Subordinação de todas as etapas de realização dos serviços ao acompanhamento,
supervisão, orientação, e aceitação pelo IPAG, que levará em consideração as
peculiaridades da autarquia e a capacidade de investimentos, definida e prevista
para futura execução das obras.
f)

A definição de alternativas de soluções para a reforma e adequação da
infraestrutura física, elétrica estabilizada e telecomunicação (voz e dados) e a
execução de orçamentos para soluções escolhidas, contemplando:
I. aproveitamento máximo das estruturas e materiais já existentes na autarquia;
II. boa relação custo-benefício;
III. atendimento a normatização e legislação vigentes;
IV. soluções tecnológicas atuais;
V. durabilidade;
VI. modularidade;
VII. escalabilidade dos materiais utilizados;
VIII. compatibilização com instalações existentes.

g) Os projetos devem contemplar a identificação de instalações, as soluções de
redundância e de emergência, a facilidade na execução de serviços de manutenção,
novas instalações, especificações técnicas de materiais (sem indicação de marcas).
h) O Projeto arquitetônico deverá possuir soluções que avaliem e contemplem as
características específicas existentes e requeridas pela aplicação, tais como:
• Leiaute de cada andar de acordo com distribuição espacial proposta, e a
respectiva infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica.
• paredes, portas, luminárias, ventilação, iluminação natural, etc;
• utilização de materiais que respeitem o padrão das instalações já existentes.
i)

j)

Projeto elétrico dos sistemas e instalações elétricas de todos ambientes da
autarquia, e área corporativa (elétrica estabilizada), incluindo, dentre outros,
transformadores, ramal principal de alimentação de energia elétrica (com origem no
quadro de entrada), instalações de serviço e de circuitos de iluminação, sistemas de
alimentação de energia condicionada e ininterrupta, sistemas de proteção,
seccionamento, conexões, plugues, tomadas, blindagem, sistemas de condução,
sistema de aterramento, de automação e controle, etc.
Projeto de cabeamento estruturado para a autarquia,

k)

Projeto de sistemas de telecomunicações de entrada e interligação do IPAG,
composto de cabeamento, distribuidores, conexões e sistemas de condução de
cabos, etc.

l)

Projeto de topologias de redes, contemplando: áreas de entrada primária e
secundária, área de telecomunicações, área de distribuição principal, áreas de
distribuição horizontal, etc.;
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m) Projeto de climatização específico para as instalações ainda não contempladas
adequadamente, com controles de temperatura, umidade e renovação de ar.
n) Apresentação, no início da prestação do serviço, de ART(s) (Anotação de
Responsabilidade Técnica do Conselho Profissional da categoria) dos profissionais
responsáveis pelos projetos, sendo as taxas devidas destes documentos de
responsabilidade da CONTRATADA.
o) Os serviços prestados deverão seguir as determinações normativas e legais que
disciplinam a matéria.
3. A contratada deverá ainda observar:
a) A subcontratação dos serviços, pela CONTRATADA, será permitida apenas de
maneira parcial, somente para a realização de serviços especializados, e mediante
a comprovação da sua necessidade, devendo ser observado o seguinte:
I.

A CONTRATADA deverá solicitar prévia e formalmente autorização da
Autarquia, apresentando justificativa, acompanhada de cópia da minuta de
contrato de prestação dos serviços com a sub contratada, a qual indicará os
serviços a serem elaborados, o valor da prestação dos serviços, a obrigação
desta em apresentar à CONTRATADA, que por sua vez deverá entregar ao
IPAG a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Profissional
da categoria) relativa aos serviços executados, ficando a critério da autarquia a
solicitação de outros documentos que julgar necessário.

II.

Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA,
motivada pelo pedido e aguardo da autorização da subcontratação, caso em que
serão aplicadas as penalidades previstas no Edital.

III.

Mesmo que a subcontratação seja aprovada pela IPAG, a responsabilidade
direta pela elaboração dos serviços continuará sendo da CONTRATADA, não
havendo qualquer vínculo contratual entre o Instituto e a subcontratada.

b) A LICITANTE deverá comprovar sua capacidade técnica e a de seus profissionais
através da apresentação dos seguintes documentos:
I.

Comprovação de registro da pessoa jurídica junto ao Conselho Profissional da
categoria A, através da apresentação de Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica em nome da LICITANTE, dentro do seu prazo de validade, da qual
conste a habilitação para desempenho de atividades compatíveis com os
serviços de maior relevância do objeto da licitação, descritos no subitem 1.1
deste edital, e a relação dos seus responsáveis técnicos.

II.

Apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da empresa
LICITANTE e de seus responsáveis técnicos, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Profissional da
categoria, acompanhado da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico).
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III.

O atestado a ser apresentado, deverá ser em original ou cópia autenticada,
emitido em papel timbrado da Empresa contratante, com identificação de nome,
cargo, com reconhecimento de firma.

IV.

A LICITANTE deverá comprovar a qualificação técnica de sua equipe de
projetistas, comprovando que possui em sua equipe técnica os seguintes
profissionais, com as respectivas qualificações:

a) 01 (um) engenheiro eletricista, com comprovada experiência, devendo esta
comprovação ser efetuada por meio da apresentação de cópia de CAT (Certidão de
Acervo Técnico) do Conselho Profissional da categoria;
b) 01 (um) arquiteto/Eng. Civil, com comprovada experiência devendo esta
comprovação ser efetuada por meio da apresentação de cópia de CAT (Certidão de
Acervo Técnico) do CREA/CAU;
•

Dos profissionais, acima listados, deverá fazer parte do quadro funcional
permanente da empresa no mínimo 01 (um), sendo que esta comprovação poderá ser
feita por meio da apresentação do contrato social, em se tratando de sócio da empresa
ou mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sendo que
todos deverão ser detentores de Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) em
nome da LICITANTE, em desenvolvimento de projetos, conforme o objeto deste edital,
devidamente registrados pelo Conselho Profissional da categoria, sendo que todos
deverão ser responsáveis técnicos pela empresa perante o CREA/CAU.

c) Apresentação de Atestado de Visita, emitido pela Autarquia, efetuada através de
responsável técnico devidamente registrado junto ao Conselho Profissional da
categoria, com o objetivo de analisar características e conhecer detalhes do local.
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ANEXO II
Licitação nº 07/2014
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GRAVATAÍ-RS - IPAG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ:
01.455.352/0001-02 , com sede à Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 301, 401, 501 e 601
- CEP 94010-200 - Gravataí/RS Fone/Fax: (51) 3488-4566/3490-6862/3488.4588 , neste ato
representado pela Diretor-Presidente, Sr. Nilo Moraes, a seguir denominado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, _____________________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ______________, com sede à _____________,
doravante chamada de CONTRATADA, celebram Contrato de Prestação de Serviços, com a
observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO
1.1. O presente instrumento contratual é regido pelas Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, e
suas alterações, combinadas com o art. 58, incisos I e IX da Lei Orgânica do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. A presente Licitação tem por objeto Contratação de empresa de engenharia/arquitetura
para prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de Projeto Básico e
Executivo e acompanhamento de reforma da sede do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores Municipais de Gravataí, compreendendo o redimensionamento dos espaços e
respectiva definição da localização de divisórias, reforma e adequação de infraestrutura da
rede lógica, rede de telefonia e rede elétrica, definição técnica da distribuição de equipamentos
de climatização, mobiliário e pontos de luz, conforme normas técnicas cabíveis, dos 4 andares
(200 m² cada andar) utilizados pela Autarquia, com previsão de entrega do projeto em 30
(trinta) dias úteis, conforme disposições técnicas constantes no ANEXO I do Edital nº08
referente à licitação 07/2014.

2.2 A elaboração do presente projeto abrange as seguintes tarefas/condições:
a) memorial descritivo e memorial de cálculo, apresentando as especificações técnicas de
serviços, materiais, equipamentos, peças, caderno de encargos e demais itens do
projeto;
b) plantas de situação, baixa e diagramas das instalações;
c) planilhas quantitativas e orçamentárias detalhadas com custos unitários e totais de
serviços, materiais, benefícios e despesas indiretas;
d) cronograma físico-financeiro.
e) Leiaute final adequado à solução compatibilizada contemplando a alocação do
mobiliário e equipamentos, em cada ambiente, considerando a disposição da rede
elétrica, rede lógica, iluminação, número de usuários, etc.
18

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede: Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 301, 401, 501 e 601 - CEP 94010-200 - Gravataí/RS
Fone/Fax: (51) 3488-4566/3490-6862/3488.4588
CNPJ: 01.455.352/0001-02

f)

Acompanhamento e fiscalização da execução do projeto, garantindo a plena
obediência às descrições estabelecidas por parte do executor da obra.

2.3 – O Projeto básico deverá observar ainda os seguintes parâmetros:
a) Consideração do perfil do público alvo interno e externo – 50 funcionários e público
flutuante composto, em grande parte, por idosos e/ou debilitados.
b) Avaliação das condições para aproveitamento e reaproveitamento das divisórias
existentes.
c) Levantamento in loco das instalações existentes, para fins de análise e medição
precisa, com vistas a subsidiar o trabalho contratado.
d) Apresentação de toda a documentação referente aos projetos deverá ser entregue
impressa e plotada, e em mídia ótica (CD ou DVD), passando, após recebimento e
aceite do objeto contratado, o projeto e todas as informações inclusas neste, à
condição de propriedade exclusiva do IPAG.
e) Subordinação de todas as etapas de realização dos serviços ao acompanhamento,
supervisão, orientação, e aceitação pelo IPAG, que levará em consideração as
peculiaridades da autarquia e a capacidade de investimentos, definida e prevista
para futura execução das obras.
f)

A definição de alternativas de soluções para a reforma e adequação da
infraestrutura física, elétrica estabilizada e telecomunicação (voz e dados) e a
execução de orçamentos para soluções escolhidas, contemplando:
IX. aproveitamento máximo das estruturas e materiais já existentes na autarquia;
X. boa relação custo-benefício;
XI. atendimento a normatização e legislação vigentes;
XII. soluções tecnológicas atuais;
XIII. durabilidade;
XIV. modularidade;
XV. escalabilidade dos materiais utilizados;
XVI. compatibilização com instalações existentes.

g) Os projetos devem contemplar a identificação de instalações, as soluções de
redundância e de emergência, a facilidade na execução de serviços de manutenção,
novas instalações, especificações técnicas de materiais (sem indicação de marcas).
h) O Projeto arquitetônico deverá possuir soluções que avaliem e contemplem as
características específicas existentes e requeridas pela aplicação, tais como:
• Leiaute de cada andar de acordo com distribuição espacial proposta, e a
respectiva infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica.
• paredes, portas, luminárias, ventilação, iluminação natural, etc;
• utilização de materiais que respeitem o padrão das instalações já existentes.
i)

Projeto elétrico dos sistemas e instalações elétricas de todos ambientes da
autarquia, e área corporativa (elétrica estabilizada), incluindo, dentre outros,
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transformadores, ramal principal de alimentação de energia elétrica (com origem no
quadro de entrada), instalações de serviço e de circuitos de iluminação, sistemas de
alimentação de energia condicionada e ininterrupta, sistemas de proteção,
seccionamento, conexões, plugues, tomadas, blindagem, sistemas de condução,
sistema de aterramento, de automação e controle, etc.
j)

Projeto de cabeamento estruturado para a autarquia,

k)

Projeto de sistemas de telecomunicações de entrada e interligação do IPAG,
composto de cabeamento, distribuidores, conexões e sistemas de condução de
cabos, etc.

l)

Projeto de topologias de redes, contemplando: áreas de entrada primária e
secundária, área de telecomunicações, área de distribuição principal, áreas de
distribuição horizontal, etc.;

m) Projeto de climatização específico para as instalações ainda não contempladas
adequadamente, com controles de temperatura, umidade e renovação de ar.
n) Apresentação, no início da prestação do serviço, de ART(s) (Anotação de
Responsabilidade Técnica do Conselho Profissional da categoria) dos profissionais
responsáveis pelos projetos, sendo as taxas devidas destes documentos de
responsabilidade da CONTRATADA.
o) Os serviços prestados deverão seguir as determinações normativas e legais que
disciplinam a matéria.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORIGEM
3.1. O presente Contrato de Prestação de Serviços é oriundo da Licitação nº 07/14 - Pregão
Presencial - Expediente de compras/serviço 30/ 2014 da Diretoria Administrativo/Financeira– ,
fazendo parte do presente instrumento todas as disposições encontradas no edital da referida
licitação e seus anexos.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
4.1. Os preços unitário e total dos serviços são os seguintes:
Elaboração do Projeto
Acompanhamento da obra

R$
R$

4.2. Para receber o pagamento, a contratada deverá, após a execução dos serviços,
apresentar nota fiscal na Diretoria Administrativa Financeira que expediu o respectivo pedido
de serviços.
4.3. Do mesmo modo, quando da apresentação das notas fiscais mensais, a contratada deverá
demonstrar a permanência de sua situação regular perante o Sistema de Seguridade Social e o
FGTS.
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4.4. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da
nota fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.
4.5 Se aprovado o serviço pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com
seu atestado, ao setor Administrativo e Financeiro do IPAG.
4.6. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e
a aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa.
4.7. O pagamento à Contratada será realizado no prazo de 15 (quinze) dias após o
recebimento da nota fiscal.
4.8. O pagamento será feito em duas etapas: a primeira parcela paga após entrega do projeto,
nos termos do edital da Licitação nº 07/14 e a 2º parcela após acompanhamento e conclusão
da obra de implementação do projeto.
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
5.1. No curso do contrato será admitida alteração do objeto que tenha sido solicitado pela
fiscalização, ou, solicitada pela contratada e aprovada pela fiscalização, e após análise de
viabilidade legal pela Procuradoria do IPAG;
5.2. Qualquer alteração só poderá ser executada após a assinatura, pelas partes, de termo
aditivo.
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
6.1. A contratada deve arcar com as despesas relativas aos serviços, serviços auxiliares,
débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade civil
resultantes da execução do contrato.
6.2. Não haverá qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária do contratante pelas
despesas indicadas na subcondição 6.1.
6.3. O contratante estará isento de qualquer vínculo empregatício com os funcionários da
contratada, sendo esta a responsável exclusiva por todos os débitos trabalhistas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Expediente
de
compras
/serviços

Controle
orçamentário
código

Controle
Administrativo
código

NOME DA DESPESA
(RUBRICA)
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30/2014

339039

33903905

Serviços de terceiros

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO
8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da ordem de início dos serviços,
compreendendo o projeto básico e o acompanhamento da execução deste.
8.1.1 O projeto básico deverá ser entregue em 30 dias úteis, contados da data do recebimento
da ordem de serviço, nota de empenho.
8.2. O prazo de vigência da contratação poderá ser prorrogado excepcionalmente após
analisadas as solicitações e justificativas da parte requerente.
8.3. O presente contrato poderá ser rescindido a critério do contratante, de acordo com as
disposições legais.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização do objeto contratual será realizada através dos Gestores do Contrato
designados pela Administração.
9.1.2. O contrato terá como gestor o servidor Gerson Luis Sarmento Alves.
9.2. A Contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração Municipal, a fim
de representá-la durante a execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. O IPAG tem a obrigação de realizar o pagamento do valor total do presente contrato em
cumprimento e nos termos da Cláusula Quarta.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. São obrigações da contratada:
11.1.1. Executar os serviços nos termos da Cláusula Segunda;
11.1.2. Executar os serviços com as mesmas características indicadas na proposta;
11.1.3. atender as determinações da fiscalização, recebendo todos os comunicados e
notificações que lhe forem expedidos;
11.1.4. corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela
fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem
qualquer ônus para o contratante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
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11.1.5. assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
11.2. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Autarquia, imediatamente, qualquer
alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
12.1 O Contratante poderá aplicar à Contratada multa diária de 1% (um por cento) sobre o
valor total do contrato, em caso de atraso no cumprimento das obrigações previstas nos itens
11.1.4.
12.2. Em caso de rescisão unilateral prevista na Condição 13, poderá o Contratante:
12.2.1. aplicar multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato devidamente
atualizado, independente de outra(s) que já tiver(em) sido aplicada(s);
12.2.2. e determinar a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de
contratar com a Administração Municipal, pelo período de até 02 (dois) anos.
12.3. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento seguinte a que a contratada tiver
direito.
12.4. O Contratante poderá cobrar o valor das multas administrativa e judicialmente.
12.5. O pagamento de multa pela Contratada não a exime da reparação de eventuais danos,
perdas ou prejuízos que o produto acarretar ao contratante.
12.6. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo processo administrativo.
12.6.1. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral do
contrato, nos seguintes casos:
13.1.1. soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) na Cláusula Décima Segunda aplicadas à
Contratada superior a 15 % sobre o valor total do contrato atualizado;
13.1.2. falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte da
contratada.
13.1.3. e ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.
13.2. Em caso de rescisão unilateral, o IPAG poderá, ainda, convocar as outras licitantes na
ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.
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13.3. As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão unilateral do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO COMPETENTE
14.1. Fica eleito o Foro de Gravataí para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem as partes de pleno acordo, firmam o presente Contrato de Prestação de
Serviços, depois de lido e achado conforme, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas que igualmente assinam.
Gravataí, __ de ________ de 2014.

Nilo Moraes
Diretor-Presidente – IPAG.
Decreto 13879/2014
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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