
ATA FINAL DE JULGAMENTO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2016 

 
OBJETO: “Contratação de empresas para reposição de paralelepípedos.” 

PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O prazo máximo para as execução do serviço/obra completa será de 120 (cento e 

vinte dias) a contar do termo de início de reposição, não ultrapassando o final do exercício 

financeiro. O início da execução não poderá ser superior a dois dias úteis do termo de início. 

Os pagamentos serão efetuados, conforme cronograma físico-financeiro, após 

liberação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e Secretaria Municipal de 

Obras. 

A fiscalização, controle e liberação da obra/serviço será feita mediante a vistoria, 

fiscalização e medição da SMPU e liberação da Secretaria de Obras. Quando da entrega da 

obra/serviço, deverá ser feita a limpeza total da mesma, sob pena de multa. 

Serão retidos em cada parcela, 5% do valor, e da última parcela serão retidos 40%, 

como garantia para pagamento do INSS, os quais serão devolvidos após a apresentação e 

liberação da CND (negativa); 

OBSERVAÇÃO: Ao emitir a nota fiscal, a empresa deverá fazer constar, Município de 

Vacaria, além do nº do edital (Concorrência Pública Nº 03/2016), a especificação do(s) 

item(s), n° do(s) item(s), nº do(s) empenho(s) correspondente(s), sob pena de ter de 

refazê-la. A mesma deverá fazer menção, na Nota Fiscal, de Instituição Bancária, 

Agência e Conta para os créditos oriundos do fornecimento do material. Qualquer 

dúvida, entrar em contato com o Setor de Pagamentos pelo fone nº (054) 3231 6415 ou 

transmiti-los, via e–mail, para o endereço eletrônico – pagamentos@vacaria.rs.gov.br. 

A Comissão Permanente de Licitações considera vencedora do certame e o Sr. 
Prefeito adjudica a proposta da seguinte empresa e homologa o certame: 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
2.351 – Manutenção e Conservação de Vias 
33903900 –Outros Serviços de Terceiros – PJ 9265/289 
 
SANTOS E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do certame, com a proposta no valor 
total/global de R$ 73.350,00 (setenta e três mil, trezentos e cinquenta reais) 
 
 

Vacaria, 05 de Maio de 2016. 
 
 
Comissão de Licitações: 
 
 
____________________ 
 
 
____________________ 
 
 
____________________ 


