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PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, por intermédio da Central de Licitações – CENLIC, 

por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, nomeada pela Portaria n.º 

_______ de __/__/20__, autorizada pelo processo licitatório n.º 2022/_____/CENLIC de 

__/__/2022, no uso das suas atribuições, torna público aos interessados que encontra-se 

aberta a LICITAÇÃO sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR 

OFERTA (MAIOR VALOR DE OUTORGA FIXA PROPOSTA A SER PAGA AO PODER 

CONCEDENTE), até __ de ___ de 2022, às __ horas, na Central de Licitações - CENLIC, 

situada na Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333, Bairro Exposição, CEP 95.020-460, Centro 

Administrativo Municipal "Vinícius Ribeiro Lisboa", em Caxias do Sul, RS, estará recebendo 

documentação e propostas para a CONCESSÃO destinada à produção, instalação, 

exploração, manutenção e conservação de RELÓGIOS ELETRÔNICOS DIGITAIS, 

CÂMERAS DE MONITORAMENTO, e PONTOS DE WIFI, com exclusividade da 

CONCESSIONÁRIA na exploração publicitária destes equipamentos, dentro do Município 

de Caxias do Sul, nos termos da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas 

alterações, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar 

Nº 376, de 22 de dezembro de 2010, e suas alterações, Lei Complementar Nº 377, de 22 

de dezembro de 2010, e suas alterações, do Decreto Municipal n.º 21.763, de 13 de 

outubro de 2021, e suas alterações, e demais normas incidentes, em especial as cláusulas 

e as condições fixadas no EDITAL e seus ANEXOS. 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: dia __ de ____de 2022, às __:__ (___) horas, 

Central de Licitações - CENLIC, situada na Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333, Bairro 

Exposição, CEP 95.020-460, Centro Administrativo Municipal "Vinícius Ribeiro Lisboa", em 

Caxias do Sul, RS. 

Os estudos técnicos e demais diretrizes, integrantes deste EDITAL foram elaborados pela 

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, por meio da Diretoria de Parcerias e 

apreciados pelo Conselho Gestor de Parcerias, criado pela Lei Complementar nº 661/2021. 

Endereço: Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333, Bairro Exposição, CEP 95.020-460, Centro 

Administrativo Municipal "Vinícius Ribeiro Lisboa", em Caxias do Sul, RS. E-mail: 

cenlic@caxias.rs.gov.br 

A abertura da presente LICITAÇÃO se dará conforme descrito a seguir. 
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1. DAS DEFINIÇÕES  

1.1. Para os fins do EDITAL constante desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA e seus 

ANEXOS, salvo disposição expressa em contrário, os termos, frases e expressões 

listados abaixo, quando redigidos em caixa alta, sem prejuízo de outras definições, 

deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o significado atribuído 

abaixo: 

a) ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente do PODER CONCEDENTE 

conferirá ao LICITANTE vencedor o OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA; 

b) ADJUDICATÁRIA: LICITANTE ao qual foi adjudicado o OBJETO da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA; 

c) ANEXOS: documentos que constituem e integram o presente EDITAL; 

d) CÂMERAS: câmeras de monitoramento a serem instaladas em cada um dos 

RELÓGIOS ELETRÔNICOS DIGITAIS, conforme especificações técnicas contidas no 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

e) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL): comissão designada pelo 

PODER CONCEDENTE e instituída por Portaria específica, responsável por receber, 

examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à LICITAÇÃO; 

f) CONCESSÃO: CONCESSÃO Comum da prestação dos SERVIÇOS, nos termos, 

prazos e condições estabelecidas no CONTRATO e respectivos ANEXOS; 

g) CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída de 

acordo com o disposto no EDITAL e no CONTRATO e sob as leis brasileiras 

exclusivamente para exploração do OBJETO da CONCESSÃO; 

h) CONCORRÊNCIA: modalidade de LICITAÇÃO aplicada ao presente EDITAL; 

i) CONSORCIADO: cada uma das sociedades, fundos ou entidades integrantes de um 

CONSÓRCIO; 

j) CONSÓRCIO: associação de sociedades, fundos ou entidades com o objetivo de 

participar da LICITAÇÃO, segundo as leis brasileiras e as normas deste EDITAL e 

seus ANEXOS; 

k) CONTRATO: instrumento jurídico celebrado entre as PARTES que regula os termos 

da CONCESSÃO, conforme ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO; 
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l) CONTROLADA: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo CONTROLE 

é exercido por outra pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de investimento; 

m) CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de investimento 

que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento; 

n) CONTROLE: poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo 

de voto ou sob CONTROLE comum, de forma direta ou indireta, isolada ou em 

conjunto, para: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria 

dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores 

de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, 

conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de 

previdência complementar; 

o) DATA DA ORDEM DE INÍCIO: data a partir da qual se inicia a contagem do prazo 

da CONCESSÃO e a efetiva prestação dos SERVIÇOS, conforme ordem a ser 

exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em até 60 

(sessenta) dias após publicação do extrato do CONTRATO no Diário Oficial do 

Município – DOE; 

p) DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: data limite para a entrega dos 

ENVELOPES contendo a GARANTIA DE PROPOSTA, a PROPOSTA COMERCIAL e 

os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme aviso de abertura da LICITAÇÃO 

publicado nos meios legais; 

q) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos arrolados no EDITAL, 

destinados a comprovar, dentre outros, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e 

trabalhista, a qualificação econômico-financeira e a capacidade técnico-operacional 

dos LICITANTES; 

r) DOE: Diário Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul; 

s) EDITAL: instrumento convocatório que contém o conjunto de instruções, regras e 

condições necessárias a orientar os LICITANTES no curso da LICITAÇÃO; 

t) VRM: valor de referência Municipal estabelecido como indexador do Município, 

instituído pela Lei Complementar nº 124, de 18 de dezembro de 2000; 

u) ENVELOPE 1: invólucro contendo a DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a 

GARANTIA DA PROPOSTA; 
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v) ENVELOPE 2: invólucro contendo os PROPOSTA COMERCIAL; 

x) ENVELOPES: o ENVELOPE 1 e o ENVELOPE 2, indistintamente considerados; 

y) GARANTIA DE PROPOSTA: garantia fornecida pelos LICITANTES como um dos 

requisitos de habilitação, apresentada nos termos do EDITAL, destinada a assegurar 

a manutenção da PROPOSTA COMERCIAL; 

z) HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a 

regularidade dos atos praticados, ratifica o resultado da LICITAÇÃO; 

aa) IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado 

mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

bb) LICITAÇÃO: o procedimento administrativo, na modalidade CONCORRÊNCIA, 

conduzido pelo PODER CONCEDENTE para selecionar, dentre as PROPOSTAS 

COMERCIAIS apresentadas, a que seja mais vantajosa para a execução do OBJETO 

da CONCESSÃO, com base nos critérios previstos neste EDITAL; 

cc) LICITANTE: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento, isoladamente ou em 

CONSÓRCIO, que participe da LICITAÇÃO; 

dd) OBJETO: delegação, por meio de CONCESSÃO onerosa, de serviço público para 

a produção, instalação e manutenção de 40 (quarenta) RELÓGIOS ELETRÔNICOS 

DIGITAIS, instalação e manutenção de 18 (dezoito) CÂMERAS DE 

MONITORAMENTO, instalação e manutenção de 05 (cinco) PONTOS DE WIFI, de 

forma integrada à estrutura dos relógios e instaladas do mobiliário urbano, com 

exclusividade da CONCESSIONÁRIA na exploração publicitária dos RED, dentro do 

Município do Caxias do Sul, nos termos e condições do EDITAL e de seus ANEXOS; 

ee) ORDEM DE INÍCIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, em até 60 (sessenta) dias contados da publicação do extrato do 

CONTRATO no DOE, a partir do qual se inicia a execução do OBJETO da 

CONCESSÃO; 

ff) OUTORGA FIXA: valor a ser oferecido pelo LICITANTE em sua PROPOSTA 

COMERCIAL e pago pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE conforme 

o regramento disposto no EDITAL. 

gg) PARCELA DE OUTORGA VARIÁVEL: é o montante a ser pago pela 

CONCESSIONÁRIA que incide anualmente, resultante da aplicação de alíquota, sobre 
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a totalidade da sua receita bruta, nos termos do CONTRATO. Para fins deste EDITAL, 

considera-se receita bruta toda e qualquer receita auferida pela CONCESSIONÁRIA, 

suas eventuais subsidiárias integrais, ou suas PARTES RELACIONADAS, a partir da 

exploração econômica do OBJETO da CONCESSÃO; 

hh) PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 

ii) PARTES RELACIONADAS: com relação à CONCESSIONÁRIA, qualquer pessoa 

CONTROLADORA, coligada e respectivas CONTROLADAS, bem como aquelas 

assim consideradas pelas normas contábeis em vigor; 

jj) PMCS: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul; 

kk) PODER CONCEDENTE: a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul; 

ll) PROPOSTA COMERCIAL: proposta financeira apresentada pelos LICITANTES de 

acordo com os termos e condições do EDITAL e seus ANEXOS, que contém o valor 

da PARCELA DE OUTORGA FIXA a ser paga ao PODER CONCEDENTE pela futura 

CONCESSIONÁRIA; 

mm) RECEITAS ALTERNATIVAS: todas as receitas obtidas pela CONCESSIONÁRIA 

pela execução do CONTRATO que não advindas da exploração publicitária dos RED 

instalados pela CONCESSIONÁRIA; 

nn) RED ou RELÓGIO ELETRÔNICO DIGITAL: elemento do mobiliário urbano, com 

dimensões e funcionalidades técnicas padronizadas, destinado a prestar informações 

relativas à hora, temperatura e outras de interesse público, conforme disposto neste 

EDITAL e ANEXOS; 

oo) RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL: Documento a ser apresentado pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, até 31 de março de cada ano civil, 

para fins de fiscalização do cumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos encargos e 

obrigações previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, bem como para a apuração do 

valor a ser pago à título de OUTORGA VARIÁVEL; 

pp) SERVIÇOS: SERVIÇOS públicos associados à CONCESSÃO e delegados pela 

PMCS à CONCESSIONÁRIA; 

qq) SPE ou SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO: Sociedade de Propósito 

Específico a ser constituída pela ADJUDICATÁRIA, nos termos da Lei Federal nº. 
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6.404, de 15 de dezembro de 1976, para a exclusiva exploração do OBJETO da 

CONCESSÃO; 

rr) SUSEP: Superintendência de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo 

Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. 

ss) VALOR MÍNIMO DA PARCELA DE OUTORGA FIXA: o valor mínimo de referência 

a ser considerado pelos LICITANTES na elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, 

nos termos do subitem 5.1. 

2. OBJETO 

2.1. Constitui OBJETO da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA a delegação, por meio 

de CONCESSÃO ONEROSA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA PRODUÇÃO, 

INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO, MANUTENÇÃO e CONSERVAÇÃO de 40 (quarenta) 

RELÓGIOS ELETRÔNICOS DIGITAIS, INSTALAÇÃO e MANUTENÇÃO de 18 

(dezoito) CÂMERAS DE MONITORAMENTO e INSTALAÇÃO e MANUTENÇÃO de 05 

(cinco) PONTOS DE WIFI, com exclusividade da CONCESSIONÁRIA na exploração 

publicitária destes equipamentos, dentro do Município de Caxias do Sul, tudo conforme 

este EDITAL, seus ANEXOS e minuta de CONTRATO, que fazem parte desta 

LICITAÇÃO. 

2.2. A execução do OBJETO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA deverá obedecer ao 

disposto nas normas, padrões e demais procedimentos constantes da legislação 

aplicável, do presente EDITAL e de seus ANEXOS, bem como da documentação 

apresentada pela ADJUDICATÁRIA. 

2.3. A inexecução ou execução irregular dos encargos previstos no EDITAL e em seus 

ANEXOS, em desacordo com os prazos e especificações definidos, sujeitarão a 

CONCESSIONÁRIA às sanções previstas neste EDITAL e no CONTRATO. 

2.4. A assunção dos SERVIÇOS se dará na DATA DA ORDEM DE INÍCIO, nos termos 

previstos no EDITAL e no CONTRATO. 

3. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

3.1. O valor estimado da contratação OBJETO desta CONCESSÃO é R$ 17.817.723 

(dezessete milhões oitocentos e dezessete mil e setecentos e vinte três), que 

corresponde ao valor estimado pelo PODER CONCEDENTE para a soma dos 

investimentos de capital para a produção e instalação dos RELÓGIOS ELETRÔNICOS 

DIGITAIS, instalação de CÂMERAS de monitoramento, bem como as despesas 
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associadas à operação dos referidos equipamentos, à disponibilização de conexão 

WIFI, durante todo o período de vigência. 

3.2. O valor do CONTRATO será reajustado anualmente pelo IPCA/IBGE ou, em caso 

de sua extinção, por índice que o substitua, ficando sua aplicação suspensa até o 

décimo segundo mês da data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, quando 

incidirá o índice do IPCA/IBGE acumulado, salvo disciplinamento diverso e cogente 

oriundo de Lei Federal. 

3.3. A remuneração da CONCESSIONÁRIA consistirá na exploração publicitária 

exclusiva dos painéis publicitários dos RED OBJETOS da presente CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA, sendo essa a fonte de receita principal potencialmente complementada por 

fontes de RECEITAS ALTERNATIVAS. 

4. DAS FONTES DE RECEITAS ALTERNATIVAS 

4.1. Todas as receitas obtidas pela CONCESSIONÁRIA pela execução do OBJETO 

contratual, desde que não advindas da exploração publicitária dos painéis publicitários 

dos RED, serão consideradas como fontes de RECEITAS ALTERNATIVAS, e sua 

exploração deverá ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, desde 

que a exploração não comprometa os padrões de qualidade e demais pressupostos 

do SERVIÇO concedido, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes 

do EDITAL, seus ANEXOS e do futuro CONTRATO. 

4.2. Juntamente com a autorização de exploração a que se refere o item 4.1., o PODER 

CONCEDENTE expedirá regulamento específico onde deverão constar, no mínimo, a 

forma e o prazo da exploração autorizada, o exercício da Fiscalização desta pelo 

PODER CONCEDENTE e os direitos e garantias específicos dos usuários. 

4.3. Na regulamentação de que trata o item 4.2, o PODER CONCEDENTE poderá 

determinar o pagamento de valor de OUTORGA adicional mensal correspondente a, 

no máximo, 15% (quinze por cento) da receita bruta mensal estimada, decorrente da 

exploração desta fonte de RECEITA ALTERNATIVA. 

5. DO VALOR E CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DA OUTORGA FIXA E VARIÁVEL 

E DEMAIS VALORES DEVIDOS PELA CONCESSIONÁRIA NA EXECUÇÃO DO 

OBJETO 

5.1. A CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE o valor consignado na 

sua PROPOSTA COMERCIAL a título de OUTORGA FIXA, cujo valor mínimo proposto 
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não poderá ser inferior a R$ 113.700,00 (cento e treze mil setecentos e setenta reais), 

que deverá ser pago à vista, em até 10 (dez) dias da DATA DA ORDEM DE INÍCIO. 

5.2. A OUTORGA VARIÁVEL será devida pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE a partir da emissão TERMO DE CONCLUSÃO DO PLANO DE 

IMPLANTAÇÃO, devendo ser paga, anualmente, até o dia 15 (quinze) do mês de maio 

do ano subsequente, durante todo o período de vigência do CONTRATO, de acordo 

com os valores apurados, conforme disposições do item 5.6. 

5.3. Para a fiscalização do valor pago à título de OUTORGA VARIÁVEL, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar todos os demonstrativos contábeis do ano 

anterior, que integrarão o RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL, que deverá ser 

apresentado pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, até 31 de março 

de cada ano civil. 

5.4. Não incidirão juros e correção monetária entre o fechamento do ano fiscal e o 

momento de pagamento da OUTORGA VARIÁVEL, desde que efetuado o pagamento 

até o dia 15 de maio do ano subsequente. 

5.5. No último ano do período de vigência da CONCESSÃO, o pagamento da 

OUTORGA VARIÁVEL deverá ser feito até o último dia de vigência do CONTRATO e, 

caso a CONCESSIONÁRIA não consiga consolidar os demonstrativos contábeis e 

calcular o montante, deverá fazê-lo até o dia 15 de maio do ano subsequente. 

5.6. O VALOR BASE das parcelas de OUTORGA VARIÁVEL será equivalente a 2,5% 

(dois vírgula cinco por cento) da receita bruta da CONCESSIONÁRIA. 

5.7. Em caso de atraso na realização dos pagamentos mencionados nesta cláusula, por 

culpa da CONCESSIONÁRIA, além do principal corrigido monetariamente, será devida 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e, juros mensais de 1% (um por 

cento) sobre o valor principal, corrigido de acordo com a variação pro rata do 

IPCA/IBGE ou o índice que vier a substituí-lo, além das penalidades previstas no 

CONTRATO. 

5.8. Eventuais pagamentos parciais realizados pela CONCESSIONÁRIA serão 

utilizados para amortizar a multa aplicada nos termos do CONTRATO, os juros 

moratórios e a obrigação principal, nessa ordem. 

5.9. Os pagamentos das parcelas da OUTORGA VARIÁVEL deverão ser realizados por 

meio de DARM (Documento de Arrecadação de Receita Municipal - Código 46), no 

prazo máximo previsto no item 5.4, apresentando-se o comprovante de pagamento ao 

PODER CONCEDENTE. 
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6. DOS PRAZOS E METAS 

6.1. O prazo da CONCESSÃO será de 20 (vinte) anos, contados da DATA DE ORDEM 

DE INÍCIO, podendo ser prorrogado por até 05 (cinco) anos, a critério do PODER 

CONCEDENTE, em decisão devidamente justificada. 

6.2. As metas para o fiel cumprimento do OBJETO desta CONCESSÃO foram 

determinadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do presente EDITAL. 

6.3. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir os requisitos mínimos, as especificações 

técnicas e os parâmetros de qualidade constantes neste EDITAL e seus ANEXOS, no 

CONTRATO, e demais compromissos assumidos pela LICITANTE por meio de sua 

PROPOSTA COMERCIAL. 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. Deverão ser entregues na Central de Licitações - CENLIC, até a data, horário e no 

endereço referido, 2 (dois) ENVELOPES com as seguintes indicações externas: 

No primeiro envelope: 

Ao Município de Caxias do Sul 

Central de Licitações - CENLIC 

CONCORRÊNCIA n.º xxx-2022 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e GARANTIA DE PROPOSTA 

LICITANTE: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ ou nome do 

CONSÓRCIO) 

Abertura: (dia, mês, ano e horário) 

 

No segundo envelope: 

Ao Município de Caxias do Sul 

Central de Licitações - CENLIC 

CONCORRÊNCIA n.º xxx-2022 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

LICITANTE: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ ou nome do 

CONSÓRCIO) 

Abertura: (dia, mês, ano e horário) 

7.2. Será admitido o encaminhamento dos ENVELOPES antecipadamente, mediante 

recebimento na Central de Licitações, desde que entregues de segunda a sexta-feira, 
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em dias úteis, até a data e o horário estabelecidos para a sessão pública de abertura 

dos ENVELOPES de documentação e proposta. 

7.3. Nessa hipótese, os 02 (dois) ENVELOPES devidamente identificados nas 

condições referidas no item 7.1., endereçado diretamente à COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

CONCORRÊNCIA Nº _____/____ 

SESSÃO EM __/__/____, ÀS ___ HORAS 

7.4. A Central de Licitações do Município está localizada junto ao Centro Administrativo 

Municipal, na Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333, CEP 95.020-460, Caxias do Sul/RS. 

7.5. Os ENVELOPES que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 

gerarão efeitos como proposta, ficando o Município isento de qualquer 

responsabilidade sobre o não recebimento dos mesmos. 

7.6. Após a avaliação dos documentos inclusos no ENVELOPE 1 pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES e, não havendo ou resolvidos os recursos 

interpostos, serão abertas e rubricadas por todos os interessados as propostas 

constantes no ENVELOPE 2. 

7.7. Das condições de participação: 

7.7.1.Poderão participar desta LICITAÇÃO empresas reunidas em CONSÓRCIO ou 

isoladamente, que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL. 

7.7.2.Não será permitida a participação de empresa consorciada, na mesma 

LICITAÇÃO, por meio de mais de um CONSÓRCIO ou isoladamente. 

7.8. Do credenciamento 

7.8.1.O Credenciamento do representante do LICITANTE, que não seja sócio-gerente 

ou diretor da empresa, ou, no caso de CONSÓRCIO, que não seja o representante legal 

do CONSÓRCIO, far-se-á mediante a apresentação da CARTA DE 

CREDENCIAMENTO (conforme modelo do ANEXO IV), e/ou instrumento público ou 

particular, sendo que este último deverá conter assinatura reconhecida em cartório. 

7.8.2.O Credenciamento será necessário somente para os LICITANTES que se 

fizerem presentes no momento de abertura dos ENVELOPES referentes a este certame 

licitatório. 
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7.8.3.Será admitido apenas um representante por empresa/CONSÓRCIO, o qual 

deverá estar munido de Documento de Identidade. 

7.8.4.Caso a Credencial não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da 

empresa, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato Constitutivo, 

ou, no caso de CONSÓRCIO, que não seja o representante legal do CONSÓRCIO, 

deverá vir acompanhada de procuração que conceda poderes ao signatário da 

credencial. 

8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 1 

8.1. O ENVELOPE 1, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dos 

LICITANTES, contemplará, além dos documentos necessários a satisfazer as 

exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e garantia da proposta, 

indicados nos subitens a seguir deste EDITAL, os seguintes documentos: 

a) Carta de apresentação devidamente assinada; 

b) Declaração de que, caso ADJUDICADA, o LICITANTE constituirá a SPE para 

assinatura do CONTRATO, no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Caxias 

do Sul; 

d) Compromisso de adoção, pela SPE a ser estruturada sob a forma de sociedade por 

ações, de padrões de governança corporativa e de contabilidade, e de elaboração de 

demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, baseadas na legislação aplicável, em específico a Lei Federal nº 

6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, e nas normas contábeis 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC; 

e) Compromisso de que a SPE adotará mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva 

de códigos de ética e de conduta. 

8.2. No caso de CONSÓRCIO, as obrigações previstas no item 8.1. acima deverão ser 

cumpridas, quando cabível, por cada um dos respectivos integrantes do CONSÓRCIO, 

ou poderão ser supridas caso já constem do próprio instrumento de constituição da 

CONSÓRCIO. 
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8.3. No caso de CONSÓRCIO, também deverá ser apresentado o correspondente termo 

de compromisso de constituição de CONSÓRCIO, firmado de acordo com a legislação 

brasileira, subscrito pelos CONSORCIADOS, contendo: 

a) Denominação do CONSÓRCIO; 

b) Razão social e CNPJ das empresas integrantes do CONSÓRCIO; 

c) prazo de duração do CONSÓRCIO, que não poderá ser inferior ao da duração do 

CONTRATO; 

d) Composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de cada 

CONSORCIADO no capital social da futura SPE, observadas as condições do EDITAL; 

e) O objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com os fins da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA e com o OBJETO do CONTRATO; 

f) Indicação da empresa líder do CONSÓRCIO, que deverá ser pessoa jurídica 

nacional, e será a empresa a relacionar-se com o Município, em nome do 

CONSÓRCIO, bem como responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais 

empresas consorciadas; 

g) Designação do representante legal do CONSÓRCIO; 

h) Instrumento de mandato assinado pelos representantes legais das empresas 

participantes do CONSÓRCIO outorgando ao representante legal do CONSÓRCIO 

poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis, para concordar com condições, 

transigir, compromissar-se, assinar quaisquer papéis e documentos, para receber 

citação, bem como representar o CONSÓRCIO em todas as fases do presente 

procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos em todas 

as fases licitatórias, receber e dar quitação, firmar CONTRATOS e praticar todos os 

atos necessários visando à perfeita execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

i) Declaração expressa de todos os CONSORCIADOS, vigente a partir da DATA DE 

ENTREGA DOS ENVELOPES, de aceitação de responsabilidade solidária, nos termos 

do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/1993, no tocante ao OBJETO da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas na PROPOSTA 

COMERCIAL apresentada; e 

j) Declaração expressa, firmada pelos representantes legais das empresas 

componentes do CONSÓRCIO de que, se vencedora do certame, constituirão SPE 

até a data de assinatura do CONTRATO, bem como levarão a registro na Junta 

Comercial o termo de compromisso de constituição da SPE, a ser constituída sob a 

forma de sociedade por ações, de acordo com as leis da República Federativa do 
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Brasil, com finalidade exclusiva de prestar os SERVIÇOS, OBJETO desta LICITAÇÃO, 

observadas as disposições da Instrução Normativa da RFB n.º 1.634 de 06/05/16 e 

suas alterações, quanto à obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) e demais normas pertinentes. 

8.4. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO devem se encontrar válidos na DATA DE 

ENTREGA DOS ENVELOPES. 

8.5. Não serão aceitos protocolos de entrega, requisição de documentos ou qualquer 

outro meio em substituição aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste 

EDITAL e seus ANEXOS. 

8.6. Os documentos/certidões que não tenham prazo de validade legal ou não tenham 

prazo de validade expresso no corpo do próprio documento ter-se-ão como válidos 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da sua emissão. 

8.7. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, em envelope 

lacrado, em 1 (uma) via original ou em cópia reprográfica autenticada por Tabelião 

competente, ou assinados digitalmente com certificação padrão ICP-Brasil, ou por 

servidor público membro da Central de Licitações – CENLIC, até 01 (um) dia antes da 

data do recebimento dos ENVELOPES, ou em publicação por órgão da imprensa 

oficial. 

8.8. Para autenticação de cópias por servidor da Central de Licitações – CENLIC deverá 

ser realizada presencialmente no setor de cadastro e protocolo. Não serão aceitos 

protocolos de entrega, requisição de documentos ou cópias reprográficas efetuadas 

por fac-símile em substituição aos documentos exigidos neste EDITAL e seus 

ANEXOS. 

8.9. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes, à matriz ou à 

filial (razão social e CNPJ) da empresa que se habilita para o presente certame 

licitatório, exceto a Certidão Negativa de Falência e Concordata. Entretanto, serão 

aceitos para efeito de habilitação documentos emitidos em nome da matriz e válidos 

para todas as filiais, desde que esta condição esteja expressa. 

8.10. Poderá o LICITANTE ser inabilitado por motivo relacionado com a capacidade 

jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, 

qualificação técnica e/ou inidoneidade em razão de fatos supervenientes ou somente 

conhecidos após o julgamento 
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9. DOS DOCUMENTOS RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.1. Para efeito de habilitação jurídica, os seguintes documentos devem ser 

apresentados, no ENVELOPE 1, pelo LICITANTE individual, ou por cada 

CONSORCIADO, no caso de CONSÓRCIO, inclusive por seu respectivo líder: 

a) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, incluindo, se houver, 

as alterações realizadas desde a última consolidação e de prova dos administradores 

do LICITANTE em exercício, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão 

competente; 

b) No caso de sociedades por ações e sociedades limitadas, quando aplicável, os 

documentos listados acima deverão estar acompanhados dos documentos 

devidamente registrados de eleição dos seus administradores e, no caso de 

sociedades por ações, das respectivas publicações na imprensa, observada a Lei 

Federal nº. 13.818/2019; 

c) No caso de empresa individual, os documentos listados acima nas alíneas “a” e “b” 

deste item deverão estar acompanhados de apresentação do registro comercial do 

LICITANTE; 

d) No caso de fundos de investimento, os documentos listados acima deverão estar 

acompanhados de: 

I. Ato constitutivo com a última alteração arquivada perante o órgão competente; 

II. Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador 

em exercício; 

III. Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM; 

IV. Regulamento em vigor do fundo de investimento, e suas posteriores alterações 

se houver; 

V. Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o 

Registro de Títulos e Documentos competente; 

VI. Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente 

autorizado a participar da CONCORRÊNCIA PÚBLICA e de que o seu administrador 

pode representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA, assumindo, em nome do fundo de investimento, todas as obrigações e 

direitos que dela decorrerem; e 
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VII. Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do fundo 

de investimento, perante a CVM; 

e) No caso de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar os 

documentos listados acima deverão estar acompanhados de:  

I. Inscrição ou registro do ato constitutivo, acompanhados da ata que elegeu a 

administração em exercício; 

II. Regulamento em vigor; 

III. Comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e 

funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) ou órgão que a 

substitua; e 

IV. Declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram 

sob liquidação ou intervenção da Secretaria de Previdência Complementar do 

Ministério da Previdência Social. 

f) No caso de instituições financeiras, e sem prejuízo das demais exigências aplicáveis, 

comprovação da autorização de funcionamento como instituição financeira e 

comprovação da HOMOLOGAÇÃO da eleição do seu administrador, emitida pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN). 

g) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

decreto de autorização ou equivalente e ato de registro ou autorização para 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

h) Somente serão habilitados os LICITANTES que apresentarem, além de toda a 

documentação exigida, o ramo pertinente ao OBJETO desta LICITAÇÃO no seu objeto 

social (Ato Constitutivo ou CRC). 

I) Declaração do LICITANTE de cumprimento ao artigo 7.º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal (conforme modelo do ANEXO V), assinada por representante 

legal da empresa. 

j) Declaração do LICITANTE, sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar ou contratar com a Administração Pública (conforme modelo do ANEXO 

VI), assinada por representante legal da empresa. 
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10. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.1. Para efeito da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os seguintes 

documentos devem ser apresentados pelo LICITANTE individual, e, sendo o caso, por 

cada CONSORCIADO, no caso de CONSÓRCIO, inclusive por seu respectivo líder: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 

Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do 

art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor, e à dívida ativa da União, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativa ao domicilio ou sede 

do LICITANTE, mediante certidões emitidas quanto aos débitos inscritos em dívida 

ativa, abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado; 

e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou sede do 

LICITANTE, mediante certidões de tributos municipais quanto aos débitos inscritos e 

não inscritos em dívida ativa, abrangendo todos os tributos administrados pelo 

Município; 

I. A Certidão deverá expressar, de forma clara e objetiva, a situação da LICITANTE 

em relação à totalidade dos tributos (Mobiliários e Imobiliários) a cargo da Fazenda 

Municipal. Mesmo no caso de a empresa não possuir imóvel em seu nome, ou seja, 

isenta de qualquer imposto municipal, deverá ser apresentada certidão emitida pela 

Fazenda Municipal. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

mediante certificado emitido pela Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 27, 

alínea “a”, da Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

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

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça 

Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista certidões 
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positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu corpo, que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com a sua exigibilidade suspensa. 

10.2. Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista certidões 

positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu corpo, que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com a sua exigibilidade suspensa. 

10.3. Os documentos dispostos nos subitens (a) a (g), do item 10.1. poderão ser 

dispensados para as empresas registradas no cadastro de fornecedores de bens, 

materiais, serviços, obras e serviços de engenharia do MUNICÍPIO, mediante a 

apresentação da cópia do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), que será 

conferido mediante consulta da situação do LICITANTE, por meio de relatório a ser 

impresso pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no momento da análise 

dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

10.4. Caso o LICITANTE não esteja cadastrado como contribuinte no Município de 

Caxias do Sul, deverá apresentar declaração firmada por seu representante legal ou 

procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda 

do MUNICÍPIO. 

10.5. Caso o LICITANTE possua mais de uma inscrição no cadastro de contribuintes do 

Município de Caxias do Sul, deverá apresentar certidões de regularidade de débitos 

relativas a cada cadastro que possua. 

10.6. As certidões mencionadas no item 10.1., que não expressarem o prazo de validade, 

deverão ter a data de expedição não superior a 3 (três) meses. 

11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.1. Para efeito da comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser 

apresentados os documentos relacionados a seguir, pelo LICITANTE individual, e por 

cada CONSORCIADO, no caso de CONSÓRCIO, inclusive por seu respectivo líder: 

a) Para qualquer tipo de sociedade empresária e para administradora(s) e/ou 

gestora(s) de fundo(s): Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação 

Judicial (Lei n.º 11.101/2005), expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas 

Cíveis) do município sede do LICITANTE, com data de, no máximo, 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES; 
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b) No caso de certidão apontando a existência de recuperação judicial ou extrajudicial, 

o LICITANTE deverá apresentar documento que comprove a sua capacidade 

econômico-financeira, conforme o disposto no EDITAL; 

c) Entende-se como sede da pessoa jurídica a matriz do estabelecimento. 

d) Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, juntamente com o 

Termo de Abertura e Encerramento, exigíveis na forma da lei, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser cópia autenticada do 

Livro Diário devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial no caso 

de sociedade empresária e Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no caso de 

sociedade simples) assinados pelo Contabilista devidamente habilitado e pelo Titular 

ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente 

identificadas. Os documentos contábeis gerados pelo Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, deverão estar acompanhados de recibo de entrega de escrituração 

contábil digital, conforme Decreto n.º 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, devendo 

ainda, quando legalmente exigido, estar acompanhado de relatório de auditores 

independentes. 

11.2. A análise da boa situação financeira da empresa far-se-á com base nos indicadores 

a seguir relacionados: 

 

* Compras e outros SERVIÇOS 

LC = AC igual ou superior a 0,8 

         PC 

LG = AC + ARLP igual ou superior a 0,8 

         PC + PELP 

SG =        AT        igual ou superior a 1,2 

          PC + PELP 

Legenda: 

LC = Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

LG = Liquidez Geral 

 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 

SG = Solvência Geral 

AT = Ativo Total 
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Habilitação das empresas 

As empresas que apresentarem, no mínimo, dois dos três indicadores, iguais 

ou superiores aos estabelecidos neste item, obterão a classificação econômico-

financeira, as demais serão inabilitadas. 

 

11.3. No caso de LICITANTE constituído no mesmo exercício financeiro, a exigência 

contida no item 11.1., acima, será atendida mediante apresentação dos balancetes de 

constituição e o do mês anterior ao da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES. 

11.4. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social deverão 

apresentar, em substituição ao balanço patrimonial e às demonstrações contábeis, o 

balanço de abertura. 

11.5. Para os fins das exigências contábeis, as sociedades anônimas deverão apresentar 

demonstrações contábeis por meio de uma das seguintes formas: publicação na 

imprensa oficial, publicação em jornal de grande circulação, ou ainda, por meio de 

cópia autenticada das demonstrações contábeis perante a Junta Comercial 

competente. 

11.6. Os demais tipos societários e o empresário individual deverão apresentar cópia 

autenticada do balanço patrimonial, registrado na Junta Comercial competente, ou em 

outro órgão equivalente, na sede do LICITANTE. 

11.7. Os LICITANTES que utilizarem a Escrituração Contábil Digital - ECD, através do 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED deverão apresentar, para fins de 

habilitação os documentos abaixo: 

a) Recibo de entrega de livro digital e Requerimento de autenticação de livro digital 

(estes devem estar acompanhados do Termo de Autenticação); 

b) Termo de Abertura e Encerramento; 

c) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício 

social. 

11.8. Quando o LICITANTE for entidade aberta ou fechada de previdência complementar, 

deverá apresentar, além dos documentos referidos no subitem 9.1. “e”, declaração de 

que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou 

intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 

ou órgão que a substitua. 
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11.9. Quando o LICITANTE for fundo de investimento, deverá apresentar, além dos 

documentos referidos no subitem 9.1., “e”, certidão negativa de falência da 

administradora e gestora do fundo, expedida pelo cartório(s) de distribuição da sede 

das mesmas, com data de até 90 (noventa) dias anteriores à DATA DE ENTREGA 

DOS ENVELOPES. 

12. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1. Para fins de capacitação técnico-profissional, o LICITANTE deverá demonstrar que 

possui vínculo, por relação de emprego, sociedade, direção, administração, por 

CONTRATO de prestação de SERVIÇOS, genérico ou específico, ou ainda pela 

Certidão de Registro do LICITANTE no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste 

o nome do(s) profissional(is), na condição de responsável(is) técnico(s) do LICITANTE, 

com os seguintes profissionais: 

a) Profissional(is) com a competente habilitação e registro no(s) seu(s) respectivo(s) 

conselho(s) profissional(is), demonstrando experiência comprovada por meio 

atestado(s) técnico-profissional de nível superior devidamente reconhecido pela 

entidade competente (Certidões de Acervo Técnico) registrada(s) no respectivo 

Conselho Profissional, pertinentes a instalação de mobiliário urbano, em área urbana; 

12.2. Para fins de capacidade técnico-operacional, o LICITANTE deverá apresentar 

atestado(s) fornecido(s) por entidade(s) de direito público ou privado emitido(s) em 

nome do LICITANTE ou de empresas do mesmo grupo econômico, dos montantes 

exigidos para cada um dos itens abaixo: 

a) Exploração publicitária de RED, ou outros elementos de mobiliário urbano que 

apresentem características similares OBJETO deste EDITAL, devidamente justificada, 

com exploração publicitária em área urbana, por um período mínimo de 12 (doze) 

meses; 

12.3. O(s) atestado(s) citados nas letras "a" acima deverá(ão) estar acompanhado(s) 

da(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) e/ou Anotações / 

Registros de Responsabilidade técnica (ART/RRT) emitida(s) pelo Conselho de 

fiscalização profissional competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) 

referido(s) atestado(s). 
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12.4. Os atestados exigidos no subitem 12.2. não poderão ser emitidos pelo próprio 

LICITANTE ou pelo grupo econômico do qual ele faça parte. 

12.5. O(s) atestado(s) de capacidade técnica-operacional(is) deverá(ão) ser emitido(s) 

em papel que identifique o atestante, constando o cargo e o nome legível do signatário, 

bem como os meios de contato para eventual consulta ou diligência. 

12.6. O(s) atestados(s) referidos no subitem 12.2. deverão contemplar, no mínimo: as 

atividades e SERVIÇOS (OBJETO) a que se refere(m); o percentual de participação 

do LICITANTE no OBJETO a que se refere(m), quando for o caso; as datas de início 

e de término da realização das atividades e SERVIÇOS; e o número de equipamentos 

a que se refere(m). 

12.7. O(s) atestado(s) referido(s) no subitem 12.2. deverão ser apresentados em nome 

do LICITANTE, por se tratar de comprovação de experiência operacional, sendo 

permitida a apresentação de atestados em nome de empresa que não seja o 

LICITANTE ou CONSORCIADO, desde que integrante do mesmo grupo econômico 

ou de empresa que integre o CONSÓRCIO. 

12.8. Na hipótese de utilização, por um LICITANTE, de atestados emitidos em nome de 

CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo 

CONTROLE, o LICITANTE deverá apresentar declaração, indicando tal condição, 

acompanhada do respectivo organograma do grupo econômico e respectivas relações 

societárias e demonstrando a efetiva vinculação entre as pessoas jurídicas, tais como 

contratos sociais, estatutos sociais, livros de registro de ações (incluindo ações 

escriturais), livros de registro de transferência de ações (incluindo ações escriturais) e 

acordos de quotistas ou de acionistas. 

12.9. No caso de LICITANTE integrante de CONSÓRCIO ou SPE, serão aceitos 

atestados de capacidade técnica emitidos em nome destes sob o seguinte regramento 

de demonstração de experiência: 

I. na hipótese de o LICITANTE apresentar documento(s) de comprovação de 

empreendimento(s) no(s) qual(is) tenha atuado como acionista, será 

observada a proporção da participação do LICITANTE na respectiva 

sociedade, aplicando-se essa proporção ao quantitativo total dos itens de 

mobiliário constantes do(s) documento(s) de comprovação; 

II. na hipótese de o LICITANTE apresentar documento(s) de comprovação de 

empreendimento(s) no(s) qual(is) tenha atuado como CONSORCIADO, 
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serão consideradas as quantidades efetivamente executadas pelo 

LICITANTE no âmbito daquele CONSÓRCIO. 

13. DAS DECLARAÇÕES SEM FINS DE HABILITAÇÃO 

13.1. As empresas portadoras do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela 

Central de Licitações – CENLIC, do Município de Caxias do Sul, em vigor, poderão 

usá-lo em substituição aos documentos referidos no item 8.1. ao item 8.3., deste 

EDITAL. 

13.2. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, não será considerado para efeito de 

habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de 

validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, o LICITANTE poderá 

providenciar, com antecedência, junto ao Setor de Cadastro da CENLIC, as 

atualizações que se fizerem necessárias no CRC ou anexar ao CRC (no envelope 

Documentação), os documentos atualizados. 

13.3. O CRC é de uso facultativo. Contudo, os LICITANTES que desejam obtê-lo ou 

renová-lo deverão providenciar o cadastramento até o 3.º (terceiro) dia útil anterior à 

data do recebimento das propostas deste certame, conforme previsto na Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações. 

14. DO CONSÓRCIO DE PESSOAS JURÍDICAS 

14.1. Será permitida a participação de empresas reunidas em CONSÓRCIO, sendo 

obrigatória a apresentação de toda a documentação exigida neste EDITAL. 

14.2. A documentação exigida no item 8 ao item 11, deste EDITAL deverá ser 

apresentada por cada uma das empresas que constituem o CONSÓRCIO. 

14.3. Não será aceito comprovante de experiência emitido de um CONSORCIADO para 

outro integrante do mesmo CONSÓRCIO. 

14.4. As empresas reunidas em CONSÓRCIO deverão entregar o envelope de 

habilitação contendo, além dos documentos elencados o subitem 8.3, os seguintes: 

a) Termo de Compromisso público ou particular da constituição de CONSÓRCIO, 

subscrito pelos CONSORCIADOS. 

b) Declaração assinada pelos representantes legais das empresas consorciadas de 

que o CONSÓRCIO não terá sua composição ou constituição alteradas sem prévia 

e expressa anuência do Município. 
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14.5. O Termo de Compromisso deverá ser assinado pelo representante legal de cada 

empresa. 

14.6. A responsabilidade de cada consorciada será apurada conforme disposto na 

legislação aplicável. 

14.7. As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da 

empresa, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato 

Constitutivo, ou, no caso de CONSÓRCIO, que não tenham sido assinadas pelo 

representante legal do CONSÓRCIO, deverão ser acompanhadas de Procuração que 

conceda poderes ao signatário. 

14.8. A situação dos LICITANTES perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da RFB n.º 1.863, 

de 27 de dezembro de 2018, será consultada online pela COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES. 

14.9. A situação dos LICITANTES perante o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - 

CNEP e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, conforme 

disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Federal n.°12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e o 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, será consultada online 

pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

14.10. As consultas previstas no subitem acima realizar-se-ão em nome do LICITANTE 

(no caso de CONSÓRCIO, das empresas que integram o CONSÓRCIO) e também de 

eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

14.11. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à 

matriz ou à filial (razão social e CNPJ) da empresa que ora se habilita para este 

certame licitatório, exceto o disposto no subitem 9.1. “a”, deste EDITAL. Entretanto, 

serão aceitos para efeito de habilitação documentos emitidos em nome da matriz e 

válidos para todas as filiais, desde que esta condição esteja expressa. 

15. DEMAIS DISPOSIÇÕES RELATIVO À HABILITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

15.1.  A qualquer momento, o Município de Caxias do Sul poderá, a seu critério, por sua 

iniciativa ou em decorrência de pedidos de esclarecimentos ou informações, solicitar 

à(s) PESSOA(S) AUTORIZADA(S) informações ou dados adicionais relacionados aos 

ESTUDOS. 
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15.2. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, 

Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e 

Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação do 

LICITANTE ficará condicionada à apresentação do documento que não pôde ser 

apresentado na data da abertura dos ENVELOPES do certame, em até 5 (cinco) dias 

úteis após encerramento da greve. 

15.3. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 

LICITANTE está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão 

de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5.º, da Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações. 

16. GARANTIA DE PROPOSTA 

16.1. Para participar desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, os LICITANTES interessados 

deverão prestar, GARANTIA DE PROPOSTA de manutenção das condições ofertadas 

nas modalidades e critérios previstos no caput e no § 1.º do art. 56, da Lei n.º 8.666/93, 

e suas alterações, no valor de R$   89.088,62 (oitenta e nove mil oitenta e oito reais e 

sessenta e dois centavos), com validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 

de entrega das propostas. O valor da GARANTIA DE PROPOSTA corresponde ao 

percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) do valor do CONTRATO. 

16.2. Os LICITANTES que não apresentarem GARANTIA DE PROPOSTA nas condições 

estabelecidas neste EDITAL serão desclassificados e estarão impedidos de prosseguir 

na CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

16.3. Tratando-se de CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser 

apresentada em nome de um ou mais CONSORCIADOS e deverá indicar, 

expressamente, o nome do CONSÓRCIO e de todos os CONSORCIADOS com suas 

respectivas participações percentuais, independentemente de a GARANTIA DE 

PROPOSTA ter sido prestada por um ou mais CONSORCIADOS. 

16.4. Caso o LICITANTE opte pela carta de fiança bancária ou seguro-garantia, esta 

deverá ser apresentada no seu original, cópia autenticada ou documento expedido 

pela internet com certificação digital. 

16.5. No caso de apólice de seguro-garantia, fornecida por companhia seguradora 

nacional ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, deverá ser apresentada a 

respectiva certidão de regularidade da SUSEP, vigente. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

 

  
 

27 
 

16.6. A GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade seguro-garantia deverá 

ser emitida por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a funcionar 

no Brasil, nos termos da legislação vigente à época de sua apresentação, sendo que 

a apólice deverá seguir o disposto na Circular SUSEP nº 477 de 30 de setembro de 

2013 ou em norma que a substitua. 

16.7. No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais seguros-

garantia, as apólices deverão registrar expressamente sua complementariedade. 

16.8. As GARANTIAS DE PROPOSTAS prestadas nas modalidades seguro-garantia e 

fiança bancária deverão ser apresentadas com seu valor expresso em moeda corrente 

nacional, contendo a assinatura dos administradores da entidade emitente, com a 

comprovação dos respectivos poderes de representação. 

16.9. Caso o LICITANTE tenha optado pela modalidade de caução em dinheiro, deverá 

solicitar por e-mail cenlic@caxias.rs.gov.br ou diretamente, na Diretoria Financeira, de 

Compras e de Licitações da PMCS um DARM (Documento de Arrecadação de Receita 

Municipal - Código 46), até às ___ horas do dia __ de ___de 2021, o qual possibilitará 

o pagamento. No DARM deverá constar, além dos dados da LICITANTE, o número do 

processo licitatório. 

16.10. O PODER CONCEDENTE poderá executar a referida caução nas condições 

previstas no EDITAL. 

16.11. As informações constantes do DARM deverão estar rigorosamente corretas, a fim 

de que o valor possa ser devolvido. 

16.12. O pagamento deverá ser efetuado em espécie. 

16.13. Caso a solicitação seja realizada por e-mail, deverá conter as seguintes 

informações: razão social, CNPJ, endereço completo, telefone para contato, n.º da 

agência e conta bancária, em caso de CONSÓRCIO, o nome do CONSÓRCIO. 

16.14. A data de vencimento do DARM será sempre o primeiro dia útil subsequente à data 

da sua emissão. 

16.15. A validade da garantia ficará condicionada à disponibilidade do crédito para o 

Município. O Setor de Arrecadação fará a verificação da regularidade do pagamento 

até 1 (um) dia útil antes da data da sessão de recebimento e abertura dos 

ENVELOPES, emitindo relatório à CENTRAL DE LICITAÇÕES. 

16.16. Se a garantia for prestada na modalidade caução em dinheiro, quando devolvida, 

sofrerá atualização monetária. 
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16.17. A garantia prestada será liberada ou restituída ao LICITANTE vencedor em até 10 

(dez) dias úteis após a publicação da súmula do CONTRATO no DOE. Os demais 

LICITANTES, a garantia será liberada ou restituída, a requerimento do(s) 

interessado(s), após a HOMOLOGAÇÃO do certame ou decorridos 60 (sessenta) dias 

da data de entrega das propostas. No caso de CONSÓRCIO, a garantia será liberada 

à empresa líder. 

16.18. A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter quaisquer ressalvas, 

riscos excluídos ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que 

possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade. 

16.19. Caso seja identificado vício sanável na GARANTIA DE PROPOSTA, a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES poderá solicitar ao LICITANTE a realização de ajuste 

na GARANTIA DE PROPOSTA, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente nos documentos apresentados pelo 

LICITANTE. 

16.20. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos LICITANTES 

decorrentes de sua participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA dará causa à 

execução da GARANTIA DE PROPOSTA, mediante notificação prévia ao LICITANTE 

inadimplente, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste EDITAL ou na 

legislação aplicável. 

16.21. Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as 

penalidades e/ou indenizações impostas, o LICITANTE ficará obrigado a pagar pelos 

valores remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou 

indenização a ele imposta. 

16.22. Ocorrendo a frustração da CONCORRÊNCIA, assim entendido o seu fracasso, a 

sua revogação ou a sua anulação, as GARANTIAS DE PROPOSTA dos LICITANTES 

serão liberadas em até 10 (dez) dias úteis após a publicação no DOE. 

17. PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE 2 

17.1. A PROPOSTA COMERCIAL, constante no ENVELOPE 2, deverá observar todos 

os requisitos formais previstos neste EDITAL e seu conteúdo deverá ser expresso em 

carta de apresentação dirigida à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, 

assinada pelo representante legal do LICITANTE ou por pessoa legalmente habilitada 

a fazê-lo em nome do LICITANTE. 
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17.2. Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL, em 1 

(uma) via, original ou cópia autenticada em cartório, que será representada pelo valor 

de OUTORGA FIXA, em moeda nacional, oferecido ao PODER CONCEDENTE, 

respeitando o valor mínimo, conforme estabelecido no item 5.1 deste EDITAL. 

17.3. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e poderá ser apresentada no 

ANEXO VII (Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta), devendo ser 

preenchida por meio mecânico, sem emenda, rasura ou entrelinhas (sob pena de 

desclassificação da proposta), datada e assinada por representante legal da empresa 

ou, no caso de CONSÓRCIO, pelo representante legal do CONSÓRCIO. Deverá 

apresentar, também, a razão social/nome do CONSÓRCIO, o número do CNPJ-MF 

do LICITANTE ou da empresa líder, em caso de CONSÓRCIO e o nome completo de 

seu signatário. 

17.4. A apresentação de mais de uma PROPOSTA COMERCIAL ou de PROPOSTA 

COMERCIAL inferior ao valor mínimo estabelecido levará a desclassificação da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que poderá ser informada imediatamente pela 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES na própria seção pública de abertura 

dos ENVELOPES. 

17.5. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverão considerar seu prazo de vigência, todos 

os tributos incidentes sobre o OBJETO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma da 

legislação vigente, considerando também, para sua completude, todos os 

investimentos, tributos, custos e despesas relativos à execução da CONCESSÃO, o 

pagamento de PARCELAS DE OUTORGA VARIÁVEL, nos termos do CONTRATO, 

bem como os riscos assumidos em virtude da CONCESSÃO, os encargos sociais e 

trabalhistas e seguros necessários à execução da CONCESSÃO, e todas as demais 

obrigações e condições fixadas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

17.6. O prazo de vigência da PROPOSTA COMERCIAL será de, pelo menos, 180 (cento 

e oitenta) dias contado da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, devendo ser 

mantidas, neste período, todas as condições nelas contidas. 

17.7. Dez dias antes do seu vencimento, o LICITANTE será notificado para renovar, por 

igual período, a PROPOSTA COMERCIAL, podendo recusar-se a fazê-lo de maneira 

fundamentada. 

17.8. Em optando pela renovação da PROPOSTA COMERCIAL, o LICITANTE deverá 

renovar a GARANTIA DE PROPOSTA, sob pena de execução da mesma. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

 

  
 

30 
 

17.9. Em se recusando a prorrogar a validade da PROPOSTA COMERCIAL, o 

LICITANTE terá a devolução de sua GARANTIA DE PROPOSTA autorizada pela 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

17.10. No caso de a LICITANTE apresentar a proposta em formulário próprio, deverá 

obedecer ao descritivo do item, sem qualquer alteração quanto às quantidades e às 

características. 

17.11. A proposta deverá conter o VALOR DE OUTORGA OFERTADO, com duas casas 

decimais. 

17.12. O LICITANTE, para elaboração da proposta, deverá considerar na íntegra o 

disposto no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

17.13. O LICITANTE vencedor deverá manter atualizados, durante a vigência do 

CONTRATO, telefone, correio eletrônico (e-mail) e endereço, devendo comunicar ao 

Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos qualquer 

alteração de dados. 

17.14. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 

no EDITAL, nem preços ou vantagens baseadas nas PROPOSTAS COMERCIAIS de 

quaisquer dos demais LICITANTES. 

17.15. Havendo divergência entre o valor numérico da PROPOSTA COMERCIAL e aquele 

escrito por extenso, prevalecerá o valor escrito por extenso, sendo vedada sob 

qualquer hipótese a correção de eventuais erros alegados pelo LICITANTE durante a 

sessão pública. 

17.16. O valor da PARCELA DE OUTORGA FIXA será reajustado, caso o prazo entre a 

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA e a data de assinatura do CONTRATO 

ultrapasse 1 (um) ano, conforme a variação do IPCA/IBGE, ou, na hipótese de sua 

extinção, pelo índice que vier a substituí-lo. 

18. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

18.1. No julgamento observar-se-á o disposto nos artigos 43 e 44 da Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações. 

18.2. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desclassificará a proposta que 

contiver vício substancial, defeito capaz de dificultar ou impedir o julgamento ou estiver 

em desacordo com as exigências do presente EDITAL e da lei pertinente às licitações. 
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18.3. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES poderá utilizar-se de 

assessoramento técnico para julgamento das propostas, por meio de parecer que 

integrará o processo. 

18.4. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES considerará vencedora a proposta 

de MAIOR VALOR DE OUTORGA, sendo que o resultado será adjudicado conforme 

disposto no subitem 5.1 deste EDITAL. 

18.5. Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações será considerado: 

a) o VALOR MÍNIMO DA OUTORGA FIXA será de R$ 113.700,00 (cento e treze mil 

setecentos reais) 

18.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no 

inciso II, parágrafo 2.º, art. 3.º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e observada a 

Emenda Constitucional n.º 6, de 15/08/95, será realizado o sorteio, em ato público, 

com convocação prévia de todos os LICITANTES, conforme prevê o parágrafo 2.º, art. 

45, do Estatuto Licitatório. 

19. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

19.1. O resultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA será submetido pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES à autoridade competente para a HOMOLOGAÇÃO 

e ADJUDICAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

19.2. O PODER CONCEDENTE adjudicará o OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

ao LICITANTE vencedor e convocará, mediante publicação no DOE, o 

ADJUDICATÁRIO para assinatura do CONTRATO, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da data da mencionada publicação. 

19.3. O prazo previsto no subitem 19.2 poderá ser prorrogado por igual período se 

solicitado durante o seu transcurso pelo ADJUDICATÁRIO, e desde que decorrente 

de motivo devidamente justificado e aceito pelo PODER CONCEDENTE, sendo 

admitida, ainda, a prorrogação por determinação do PODER CONCEDENTE. 

19.4. Deixando o ADJUDICATÁRIO de assinar o CONTRATO no prazo fixado ou não 

atendendo a qualquer das condições precedentes para assinatura do CONTRATO, 

nos termos do EDITAL, poderá o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da aplicação 

das sanções administrativas e da execução da GARANTIA DE PROPOSTA, convocar 

para a assinatura, na respectiva ordem de classificação, os LICITANTES 
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remanescentes, os quais deverão comprovar, para fins da ADJUDICAÇÃO, o 

cumprimento dos requisitos de habilitação e demais exigências do EDITAL. 

19.5. Na hipótese do subitem 19.4 e em virtude de fatos supervenientes, o PODER 

CONCEDENTE poderá revogar ou anular a CONCORRÊNCIA PÚBLICA mediante 

decisão devidamente justificada em prol do interesse público. Em caso de revogação 

ou anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitar as propostas nos 

termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios 

previstos neste EDITAL e na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

20. DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

20.1. Esgotados todos os prazos recursais e atendidas as condições do item 8 e item 16, 

o Município convocará a vencedora para assinar o CONTRATO, que deverá firmar a 

contratação no prazo instituído no subitem abaixo, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações. 

20.2. Os referidos prazos poderão ser prorrogados a critério do Município, mediante 

justificativa. 

20.3. Até a data de assinatura do CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA deverá comprovar ao 

PODER CONCEDENTE, como condição para a assinatura do CONTRATO, que:  

a) Prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observadas as condições 

e os limites previstos no ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO e contratou as 

coberturas de seguro nele previstas;  

b) Possui todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos neste 

EDITAL, devidamente atualizados na ocasião da contratação. 

c) Comprovação da constituição da SPE, com finalidade exclusiva de prestar os 

SERVIÇOS OBJETO da CONCESSÃO, com as certidões que comprovem o registro 

da SPE na Junta Comercial da sede e o seu registro no CNPJ/MF, caso o LICITANTE 

vencedor seja LICITANTE individual, a SPE deverá ser sua subsidiária integral. 

20.4. Se, dentro do prazo, a convocada não assinar o CONTRATO, o Município 

convocará os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do mesmo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 

primeira classificada, inclusive quanto ao percentual de desconto ofertado. 
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20.5. O CONTRATO advindo desta LICITAÇÃO entrará em vigor na data de publicação 

de sua súmula na imprensa oficial e vigerá por 20 (vinte) anos, nos termos do item 6 

deste EDITAL. 

20.6. O CONTRATO a ser assinado terá como base a minuta integrante deste EDITAL 

(ANEXO III - CONTRATO). 

21. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

21.1. Para acompanhamento e fiscalização do serviço, OBJETO desta LICITAÇÃO, o 

Município designará servidores nomeados pela Portaria vigente, que farão o 

acompanhamento e fiscalização nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

21.2. O gerenciamento e fiscalização do OBJETO da presente LICITAÇÃO será de inteira 

competência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ou outro órgão que 

vier a substituí-la, por delegação do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

21.3. A LICITANTE vencedor estará sujeita, a qualquer tempo, à fiscalização ampla da 

prestação dos SERVIÇOS, pelo Poder Público, incluída manutenção dos 

equipamentos, atos comportamentais de empregados ou prepostos da 

ADJUDICATÁRIA relativos ao público e demais itens que influam na qualidade da 

prestação dos SERVIÇOS, bem como, nas relações negociais entre as PARTES 

constituintes. 

21.4. Fica assegurado ao Município, além dos direitos fixados neste instrumento, mais o 

de examinar a escrituração do LICITANTE vencedor, o qual, para tanto, colocará à 

disposição os resultados contábeis, dados estatísticos e quaisquer outros elementos 

que lhes solicitem, para fins de CONTROLE e fiscalização. 

21.5. A fiscalização a que se refere o presente item ficará afeta a funcionários do 

Município, devidamente credenciados, aos quais o LICITANTE vencedor 

proporcionará todas as facilidades que, para esse efeito, se tornem necessárias, 

assegurando-lhes especialmente, a todo tempo, livre acesso aos veículos, escritórios, 

oficinas, garagens e quaisquer outras instalações ligadas ao serviço concedido, 

obrigando-se a fornecer-lhes os dados e elementos necessários, para fiel desempenho 

das funções. 

21.6. Quando da verificação, se os SERVIÇOS não atenderem às especificações 

solicitadas, serão aplicadas as sanções previstas neste EDITAL. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

 

  
 

34 
 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1.  Ao LICITANTE deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações, e Decreto Municipal n.º 18.357/16, nas seguintes 

situações, dentre outras previstas do CONTRATO: 

I. A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO dentro do prazo 

estabelecido pelo PODER CONCEDENTE, ou o não atendimento das 

condições precedentes para a assinatura do CONTRATO nos termos e 

prazos previstos neste EDITAL, ensejará a aplicação das seguintes 

sanções, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa: 

a) Multa, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do 

CONTRATO, que poderá ser executada por meio da GARANTIA DE PROPOSTA; 

b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem antecedente. 

22.2. Será facultada ao LICITANTE, nos termos da lei, apresentação de defesa prévia e 

recurso, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste EDITAL, sendo o 

procedimento do item 16. do CONTRATO. 

22.3. As multas e seu pagamento não eximirão o LICITANTE de ser acionado 

judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das 

infrações cometidas. 

22.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

22.5. Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos 

jurídicos com a publicação na imprensa oficial do Município, exceto as discriminadas 

no artigo 109, §1º da Lei 8.666/93, as quais terão efeitos com a comunicação formal 

diretamente a empresa executora. 
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22.6. Caso a multa não seja quitada em até 30 (trinta) dias contados da emissão da 

DARM, estará sujeita a atualização monetária com base no mesmo índice de reajuste 

da VRM. 

22.7. A multa, aplicada após processo regular, será cobrada administrativamente ou 

descontada da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério do PODER 

CONCEDENTE. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. O processo de CONCESSÃO tratado por esse EDITAL não prevê ônus para o 

Município, não havendo, portanto, dotação orçamentária a ele associada. 

23.2. Até 5 (dias) dias antes da data fixada para abertura do certame, os interessados 

poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório. 

23.3. Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL, contar-se-ão em dias corridos, 

salvo se estiver expressamente feita referência em dias úteis. 

23.4. A contagem dos prazos iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao fato gerador 

da contagem do prazo. 

23.5. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em que 

não houver expediente na Administração do Município, o prazo será automaticamente 

postergado para o primeiro dia útil subsequente. 

23.6. A apresentação da proposta pelo LICITANTE implica aceitação deste EDITAL, bem 

como das normas legais que regem a matéria e, se porventura o LICITANTE for 

declarado vencedor, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta 

LICITAÇÃO. 

23.7. De todas as reuniões de abertura dos ENVELOPES lavrar-se-á ata circunstanciada, 

na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelos membros 

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES e pelos representantes credenciados 

presentes. 

23.8. Uma vez iniciada a abertura dos ENVELOPES relativos à documentação, não serão 

admitidas à LICITAÇÃO participantes retardatárias. 

23.9. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou de quaisquer outros documentos. 

23.10. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, 

apresentar reclamações ou recursos e assinar atas os LICITANTES ou seus 
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representantes credenciados e os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES. 

23.11. Dos atos praticados na presente LICITAÇÃO caberão os recursos previstos no 

artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, os quais, dentro dos prazos previstos 

na Lei, deverão ser protocolados na CENLIC. Caso os LICITANTES interpuserem 

recursos administrativos por meio de correio eletrônico (e-mail), estes deverão ser 

transmitidos a CENLIC dentro do prazo recursal, e seus originais protocolados em até 

2 (dois) dias da data do término do prazo recursal, sob pena de ser considerado 

deserto ou prejudicado. 

23.12. Não serão aceitas documentação, propostas e impugnações enviadas por fac-

símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados 

em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile. 

23.13. O ENVELOPE 2 – Proposta do LICITANTE inabilitada, não retirado no momento da 

abertura, poderá ser solicitado na Central de Licitações, em até 30 (trinta) dias após 

aquela data. Se houver recurso, até 30 (trinta) dias após seu julgamento. Se não 

retirado no prazo especificado será inutilizado. 

23.14. Não será concedido prazo adicional para apresentação de documentos e propostas 

exigidos no EDITAL e não apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto 

no artigo 48, parágrafo 3.º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no artigo 43, 

parágrafo 1.º, da lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações. 

23.15. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar 

autenticados, exceto o disposto no subitem abaixo. A autenticação dos documentos 

feita pela CENLIC deverá ser solicitada até, no máximo, o dia útil anterior à data 

marcada para a abertura da presente LICITAÇÃO, não sendo feita nenhuma 

autenticação na data de abertura. Caso o LICITANTE não autenticar os documentos 

junto a CENLIC até a data mencionada, deverá fazê-lo em cartório. 

23.16. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 

original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a 

verificação de sua autenticidade por meio de consulta realizada pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

23.17. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e parágrafo 

1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame 

licitatório, tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de 

funcionários desta, por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e suas 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

 

  
 

37 
 

alterações, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município, contida 

no artigo 22 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 242, incisos XXI a XXIV, 

do Estatuto dos Servidores do Município de Caxias do Sul, podendo ser exigida 

Declaração dessa condição a qualquer tempo, sob as penas da lei. 

23.18. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho 

A4. 

23.19. Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, 

sendo que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de 

admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente 

possível, bem como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, 

juntada de procuração) e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do 

recurso), entre outros. 

23.20. O protocolo dos recursos e/ou impugnações deverão ser efetuados na CENLIC – 

Central de Licitações, Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333, Bairro Exposição, Caxias do Sul, 

RS, no horário das 10h às 16h, de segunda à sexta em dias úteis, sob pena de não 

admissibilidade. 

23.21. As comunicações dos atos decorrentes desta LICITAÇÃO seguirão, 

preferencialmente, a seguinte ordem: 

a) Contrafé do representante legal; ou 

b) Correio eletrônico (e-mail); ou 

c) Carta com aviso de recebimento (AR). 

23.22. O trâmite do procedimento licitatório estará disponível no endereço eletrônico 

http://cenlic.caxias.rs.gov.br/licitacoes.php, juntamente com cópia digital, em formato 

PDF, dos documentos gerados no decorrer do certame, sendo de responsabilidade 

exclusiva do LICITANTE a obtenção ou consulta desses documentos. 

23.23. O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria 

Municipal de Recursos Humanos e Logística, Central de Licitações – CENLIC, 

localizada junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal, no horário de 

atendimento externo (10h às 16h). 

23.24. Nos processos administrativos de penalização, as manifestações de defesa 

deverão ser protocoladas na Central de Licitações, em versão original ou 

encaminhadas por intermédio do e-mail processopenalidade@caxias.rs.gov.br, em 

prazo hábil, no horário de atendimento externo, sob pena de não conhecimento. 

http://cenlic.caxias.rs.gov.br/licitacoes.php
mailto:processopenalidade@caxias.rs.gov.br
mailto:processopenalidade@caxias.rs.gov.br
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23.25. Informações por telefone somente no horário de atendimento externo, ou seja, das 

10h às 16h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ou pela Internet, pelo site 

www.caxias.rs.gov.br, em Central de Licitações, no link Consulta de Licitações. 

 

Caxias do Sul, __ de ______________ de 2022. 

http://www.caxias.rs.gov.br/

