
 

 
 
 

 
 
 
 

 

EDITAL Nº 015/2022- TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 

 

 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 

LIMPEZA URBANA (CAPINA E 

VARRIÇÃO).” 

 
 

 

O MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL, por meio do Setor de Licitações, e de seu Prefeito 

Sr. ELIAS MIGUEL SEGALLA, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e suas alterações, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de TOMADA DE 

PREÇO, tipo MENOR PREÇO, e que, em 07 de março de 2022, às 15:30 horas, no Setor de 

Licitações da Prefeitura, situada na Rua Alecrim, nº 120, Bairro Centro, Centro Administrativo 

Municipal, em Trindade do Sul, RS, estará recebendo propostas e documentação para a contratação de 

empresa especializada para executar serviços terceirizados de limpeza urbana (capina,  varrição 

e serviços de pedreiro).  
 

 

1 – DO OBJETO: 
 

1.1 – Esta licitação é feita com base no art. 22, II, §2º e art. 23, II, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, c/c 

Decreto n.º 9412/2018 e destina-se a receber propostas para contratação de empresa especializada 

para executar serviços terceirizados de limpeza urbana (capina, varrição e serviços de pedreiro ).  
 

2  – DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA: 
 

2.1 – O Edital e o Termo de Referência (Anexo I) estarão à disposição na Sede do Municipio de 

Trindade do Sul, no Setor de Licitações – Centro – Fone: 54-3541-1025, com os membros da Comissão 

de Licitação.  
 

3  – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 
 

3.1 – Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem através de documentação 

que: 

a) As atividades da empresa sejam pertinentes ao objeto desta licitação. 

b)  



 

 
 
 

 
 
 
 

c) Preencham as condições constantes deste Edital. 

 

3.2 – A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este Edital e conhecem e concordam 

plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos. 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a 

regulam. 

c) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, 

das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de 

elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o Edital, e demais documentos 

anexos. 

 

4  – DA VISITA TÉCNICA: 
 

4.1 – A visita técnica deverá ser marcada com antecedência pelo fone (54) 3541-1025 com o setor 

de Liçitações  devendo ser efetuada até 3 (três) dias antes da abertura dos envelopes, ou seja, até dia 

02 de março de 2022, com agendamento previo de 24 horas. (visita técnica deve ser efetuada pelo 

responsavel com de carta de apresentação) 

 

4.2 – Desta visita será emitida uma declaração, que deverá ser anexado ao envelope nº 01 

(Habilitação). 

 

5  – DA HABILITAÇÃO: 
 

5.1 – Para efeito de cadastramento as empresas deverão apresentar até às 02 de março de 2022, 

junto ao Setor de Licitações, os documentos constantes no subitem 5.3 logo abaixo, que poderão ser 

apresentados em original, ou deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em 

cartório ou por funcionário do Municipio de Trindade do Sul; condição esta para participação no 

presente certame licitatório. 

 

5.2 – O Certificado de Registro Cadastral será emitido posteriormente, após a conferência da 

documentação exigida. 

 

5.3 – As empresas deverão apresentar no momento do Cadastro toda a documentação elencada nos 

subitens 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. 

 

5.4 – Não serão aceitos documentos vencidos para emissão do Certificado de Registro Cadastral. 

 

5.5 – PROVA DE CAPACIDADE JURÍDICA: 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

5.5.1 – Cédula de identidade de todos os sócios. 

 

5.5.2 – Registro Comercial no caso de empresa individual. 

 

5.5.3 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, acompanhado de todas as alterações 

posteriores, quando houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais; acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, em vigor. 

 

5.5.4 – A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado no subitem 

nº 5.5.3, devendo este vir acompanhado de todas as alterações posteriores. 

 

5.6 – PROVA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

5.6.1 – Comprovação de inscrição e de situação cadastral no CNPJ. 

5.6.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

5.6.3 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou 

Prova de regularidade relativa ao INSS e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União. 

 

5.6.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. 

 

5.6.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 

5.6.6 – Prova de regularidade relativa ao FGTS. 

 

5.6.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

5.6.8 – Certidão Negativa em Matéria Falimentar, Concordatária e de Liquidação Judicial e 

Extrajudicial com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias. 

 

5.7 – PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA: 
 

5.7.1 – Comprovação de aptidão para desempenho da atividade licitada através da apresentação de 

no mínimo um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o regular 



 

 
 
 

 
 
 
 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas, serviços similares em características, tipo e 

complexidade da presente licitação. (ANEXO IV) 

 

 

5.8 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
 

5.8.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte será favorecida pela Lei Complementar 

nº 123/2006 e suas alterações, devendo para tanto, apresentar declaração, firmada por contador, 

de que assim se enquadra, de acordo com o art. 3º da referida Lei e Certidão Simplificada da 

Junta Comercial.(a declaração e certidão simplificada devem, em ambos casos, ter sua emissão não 

superior a 30 dias) 

 

5.8.2 – A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei 

Complementar n° 123/06 e suas alterações, e que possuir restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, terá sua habilitação condicionada à regulamentação da documentação e apresentação à 

Comissão de Licitações, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da Sessão Pública que a declarar 

vencedora. 

 

5.8.3 – O prazo citado no subitem 5.8.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

 

5.8.4 – O benefício de que trata o subitem 5.8.2, não eximirá a licitante de apresentar na Sessão 

Pública todos os documentos exigidos para efeito da comprovação de regularidade fiscal, ainda que 

possua alguma restrição. 

5.8.5 – A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à 

contratação. 

 

5.8.6 – À exceção das certidões negativas federais, cujo próprio teor informa que são válidas tanto 

para matriz quanto para filiais, todos os documentos exigidos nesta licitação deverão ser pertinentes à 

razão social que ora se habilita, ou seja, ao mesmo CNPJ. 

 

5.8.7 – Não serão admitidos documentos vencidos e com rasuras. 

 

5.8.8 – Todos os documentos exigidos para esta licitação, excetuando-se aqueles retirados via 

internet, somente poderão ser apresentados em cópia se autenticada em cartório, ou por funcionário 

qualificado deste municipio ressalvada, por opção da licitante, a apresentação em sua forma original. 

A autenticação dos documentos feita pelo Setor de Licitações deverá ser solicitada 3 dias antes 

da abertura da dos envelopes, não sendo feita nenhuma autenticação na data da abertura. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

6  – RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS: 
 

6.1 – As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, hora e local mencionados no 

preâmbulo deste Edital, digitadas/datilografadas ou não, assinadas em sua última folha e rubricada nas 

demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 

dois envelopes distintos, fechados e lacrados. 

 

6.2 – Os licitantes deverão entregar 02 (dois) envelopes, contendo a Documentação e Proposta 

Comercial da Empresa. Os documentos referentes à habilitação deverão estar contidos no envelope 

identificado como de nº 01, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

NOME E ENDEREÇO DO LICITANTE 

MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL 

EDITAL N.º  /2022 – TOMADA DE PREÇOS  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º03/2022  

    ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 

6.2.1 – O envelope nº 01 deverá conter: 

a) Certificado de Registro Cadastral, contendo a identificação de que a licitante cadastrou-se 

para o Edital nº XXX/2022 - Tomada de Preços – Processo Licitatório nº XX/2022. 

b) Declaração de Visita Técnica, de acordo com o modelo do ANEXO III, nesse Edital; 

c) Declaração sob as penas da Lei, assinada pelo representante legal da empresa, de que não está 

declarada inidônea, para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) Declaração de que a empresa não emprega menor, de acordo com o modelo do ANEXO II, nesse 

Edital; 

e) Declaração de conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação assinada pelo representante legal da licitante. 

f) Declaração de plena aceitação dos termos deste Edital assinada pelo representante legal da 

licitante. 

g) A licitante deverá anexar folha de informação, devidamente assinada pelo representante legal da 

empresa, contendo os dados da empresa, sendo eles: razão social, telefone e e-mail, indicando a 

pessoa responsável pelo contato para que possibilite a Comissão de Licitações o contato em caso de 

recurso em quaisquer fases do processo licitatório. 

 

h)  Demonstração de Qualificação Econômico-Financeira: 

 

h.1) Capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

proposta(anual), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 

na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais; 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

h.2) Prova de qualificação, econômico - financeira da empresa, através de demonstrações contábeis 

do último exercício, devendo o licitante apresentar, já calculados, os seguintes índices, sob pena de 

desclassificação, mediante a aplicação das fórmulas abaixo: 

 

Índice de Liquidez Instantânea (LI) Índice de 

Liquidez Corrente - (LC) Índice de Liquidez 

geral - (LG) Solvência Geral (SG) 

Índice de Endividamento Geral (IEG) 

 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:  AD = Índice mínimo: 1,40 

  PC   

 
LIQUIDEZ CORRENTE: 

  

AC 

 
= 

 
Índice mínimo: 1,00 

 

 
LIQUIDEZ GERAL: 

 PC 

 

AC + ARLP 

 

 
= 

 

 
Índice mínimo: 1,00 

  PC + PNC   

SOLVÊNCIA GERAL: 
 
AT = Índice mínimo: 1,00 

  PC + PNC   

 

ENDIVIDAMENTO GERAL: PCP + PLP = Índice máximo:0,40 

ACP + ALP 

 

LC - avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo; 

LG - mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas a curto e longo prazo; SG - 

expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência; 

EG - mede quanto os ativos da empresa estão comprometidos com a liquidação da dívida. AC = 

Ativo Circulante; 

ACP = Ativo curto prazo 

ALP = Ativo longo prazo 

PC = Passivo Circulante; PL 

= Patrimônio Líquido; 

PNC = Passivo não circulante; 

PCP = Passivo de curto prazo PLP 

= Passivo de longo prazo ANC = 

Ativo não circulante; AT = Ativo 

Total; 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

h.3) É indispensável à apresentação do cálculo dos índices acima identificados, sob pena de 

inabilitação. 

 

h.4) Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, conforme subitem “a” e cálculo dos 

mesmos deverá ser acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, devendo os mesmos estar registrados na Junta Comercial, inclusive os Termos de 

Abertura e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro no CRC, indicando 

expressamente o número do livro e as folhas em que se encontra regularmente transcrito. A 

Administração Pública Municipal reserva-se o direito de solicitar os originais de todos os 

documentos contábeis necessários para conferir os dados acima mencionados. 

 

h.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis assim apresentados: 

 

h.5.1) por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante ou, por cópia do 

Livro Diário, devidamente autenticada na JuntaComercial da sede do licitante ou em outro órgão 

equivalente. 

 

6.2.2 – Quando o licitante não estiver representado por sócio com poderes de gerência, e se fizer 

representar por preposto, este deverá apresentar carta de credenciamento ou procuração, com 

poderes para a prática de todos os atos do procedimento licitatório, em especial para renunciar aos 

prazos recursais. 

 

6.2.3 – Os documentos do item 6.2.1 poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por Cartório competente, ou por servidor Municipal, neste caso, com a 

apresentação do documento original. 

 

6.2.4 – Os documentos emitidos pela internet deverão ser apresentados em original, podendo ter sua 

veracidade comprovada pela Comissão de Licitação. 

 

6.2.5 – Para os documentos que não mencionarem prazo de validade será considerado o prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 

 

6.3 – Os elementos referentes à proposta, deverão estar contidos em envelope fechado, identificado 

como de nº 02, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

NOME E ENDEREÇO DO LICITANTE 

MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL 

EDITAL N.º XX /2022 – TOMADA DE PREÇOS 



 

 
 
 

 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º03/2022 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

 

6.3.1 – O envelope nº 2 deverá conter Proposta Financeira de acordo com o modelo do ANEXO V, 

nesse Edital e devendo preencher obrigatoriamente, os requisitos abaixo: 

a) Atender as exigências deste Edital, observando que o valor global não poderá ser superior ao valor 

estimado/orçado pelo Legislativo, bem como o preço ofertado não poderá ser inexequível, nos termos 

do que dispõe o artigo 48 da Lei Federal nº 8666/93, que trata da desclassificação das propostas 

financeiras; 

b) Ser apresentada com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com os valores 

expressos em moeda corrente nacional, com o uso de 2 (duas) casas após a vírgula; 

c) Ser entregue impreterivelmente, no local acima designado até o dia e a hora determinados neste 

Edital; 

d) Ser assinada e datada, assim como rubricada em todas as folhas; 

e) Indicar claramente o preço global, no qual deverão estar incluídos todos os encargos fiscais, 

trabalhistas ou de qualquer natureza, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o preço 

proposto acompanhada de planilha de custos, comprovação do fator previdenciário e Convenção 

Coletiva de Trabalho vigente no Municipio de Trindade do Sul. 

 

7  – JULGAMENTO: 
 

7.1 – O julgamento das propostas será pelo critério de menor preço global ofertado. 

 

7.1.1 – As empresas que apresentarem proposta acima do valor orçado pelo Legislativo serão 

desclassificadas. 

 

7.2 – Após o julgamento das propostas, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 

art. 44, §1º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência 

de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte ou a elas equiparada, que 

atenderem as exigências deste edital. 

 

7.2.1 – Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa, pela empresa de pequeno porte, ou por empresa a ela equiparada, sejam superiores em 

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

 

7.2.2 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a empresa a elas equiparada mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou a empresa a elas 



 

 
 
 

 
 
 
 

equiparada, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do §1º do art.44 da Lei nº123/2006, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresa de pequeno 

porte ou empresa a elas equiparada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

7.3 – Na hipótese da não-contratação nos termos dos itens 7.2.1 e 7.2.2, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

7.4 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, descartada a hipótese prevista na Lei 

complementar nº 123/2006, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de 

todos os licitantes, nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 45, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

 

7.5 – A proposta financeira deverá subordinar-se às normas e condições deste edital. Quaisquer 

inserções que visem à criação, modificação ou extinção de direitos serão tidas como inexistentes, 

aproveitando-se a proposta no que subordinar-se ao instrumento convocatório; 

 

7.6 – A Comissão de Licitação poderá suspender audiência, para melhor análise das propostas 

apresentadas, marcando então nova data para prosseguimento e divulgação do julgamento; 

 

7.7 – Não serão conhecidas vantagens não pedidas e não admitidas neste Edital. 

 

8  – DOS PROCEDIMENTOS: 
 

8.1 – Uma vez abertos os envelopes, não serão admitidos cancelamentos ou inclusão de documentos 

ou ainda, alteração nas condições estabelecidas. 

 

8.2 – Ao final de cada sessão será lavrada ata circunstanciada do ato, que será lida e assinada pela 

Comissão e representantes presentes. 

 

8.3 – A Comissão de Licitação procederá a abertura dos envelopes contendo as documentações da 

habilitação, onde serão conferidos e rubricados por ela e pelos representantes presentes. 

 

8.4 – Havendo renúncia expressa de todos os licitantes quanto ao prazo recursal ou, decorrido este 

sem interposição de recurso, a Comissão poderá proceder à abertura dos envelopes contendo as 

propostas financeiras das empresas consideradas habilitadas. 

 

8.5 – A Comissão indicará o nome dos proponentes considerados aptos e devolverá, ao término do 

procedimento licitatório, os envelopes contendo as propostas financeiras ainda fechados, das 



 

 
 
 

 
 
 
 

empresas porventura inabilitadas. 

 

9  – DOS RECURSOS: 
 

9.1 – Dos atos praticados no processo licitatório, caberá recurso nos termos que dispõe o art. 109 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.2 – Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão, devendo ser interposto no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, nas hipóteses de habilitação ou inabilitação do licitante e de julgamento das 

propostas, podendo, quando presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi proferida a 

decisão, ser feita por comunicação direta aos interessados com o correspondente registro em ata. 

 

9.3 – Os recursos serão interpostos, por escrito, perante a Comissão de Licitação e dirigidos a 

Autoridade Superior, registrando-se a data e a hora da sua entrega, mediante protocolo, até o último 

dia do prazo do item anterior. 

 

9.4 – Decorrido o prazo do item 09.2, sem interposição de recurso voluntário, a Comissão remeterá 

o processo ao Prefeito, com vistas à homologação e adjudicação. 

 

9.5 – Interposto o recurso voluntário, abrir-se-á vista aos licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 

10 – DOTAÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE: 
 

10.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da dotação orçamentária 

especifica. 

10.2 – O valor máximo permitido para aquisição dos serviços constantes será  R$26.151,64 

(mensais), conforme planilha orçamentaria em arquivo anexo no edital. 
 

10.3 – O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura e, com observância do estipulado pelo artigo 5º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

10.4 – O reajuste dos preços dar-se-á pelo IGP-M. Na falta do IGP-M será adotado outro indexador 

que espelhe a perda do valor aquisitivo da moeda nacional. A periodicidade dos reajustes será anual 

ou nos prazos estabelecidos por lei que regule a matéria. 

 

10.5 – O não pagamento pela CONTRATANTE dos documentos de cobrança emitidos pela 

CONTRATADA, conforme Cláusula Quarta deste contrato, a sujeitará ao pagamento de multa por 

atraso no valor de 2% dos valores dos documentos, além de juros de mora à razão de 1% ao mês até 



 

 
 
 

 
 
 
 

seu efetivo pagamento. 

 

10.6 – Decorridos 30 (trinta) dias da data de vencimento, ocorrerá o bloqueio parcial da prestação de 

serviços, condicionado o desbloqueio ao pagamento do valor da nota em atraso; 

 

10.7 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de vencimento, ocorrerá o bloqueio total da prestação de 

serviços, condicionado o desbloqueio ao pagamento do valor da nota em atraso. 

 

11 – DO PRAZO PARA ASSINATURA E EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 

11.1 – No prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da convocação o licitante vencedor 

deverá assinar o Contrato do objeto licitado com o contratante, podendo este prazo ser prorrogado 

uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado aceito pela Administração. 

 

11.2 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto 

neste edital, ou então, revogará a licitação sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor 

correspondente a 12 % (doze por cento) do valor do contrato e suspensão do direito de licitar e 

contratar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

11.3 – Iniciar a execução do serviço em até 02 (dois) dias úteis à assinatura do contrato. 

 

12 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

12.1 – Pela inexecução contratual o contratado se submeterá as seguintes penalidades: 

 

a) multa de 0,5% por dia de atraso, limitado a 03 (três) dias, após será considerado rescisão 

contratual; 

b) multa de 10% para o caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e contratar com o Município pelo período de 06 (seis) meses; 

c) multa de 12% para o caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de contratar e licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses; 

 

12.2 – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

13.1 – É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 



 

 
 
 

 
 
 
 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

13.2 – A autoridade competente, para a aprovação do processo licitatório, poderá revogar este Edital 

por interesse público, devendo anulá-lo por ilegalidade, em despacho fundamentado (art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93). 

 

13.3 – Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78, 79, 87 e 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

13.4 – Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário expediente, junto à Prefeitura 

Municipal de Trindade do Sul, pelo telefone (54) 3541 1025, pelo site www.trindadedosul.rs.gov.br e pelo 

e-mail gabinete@trindadedosul.rs.gov.br. 

 

 

13.5 - São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

ANEXO V – PROPOSTA FINANCEIRA; 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO; 

 

 

Este Edital se encontra juridicamente analisado e formalmente aprovado, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 38, VI, da Lei de Licitações. 

 
 

   Trindade do Sul, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

ELIAS MIGUEL SEGALLA 

PREFEITO MUNICIPAL  

mailto:gabinete@trindadedosul.rs.gov.br


 

 
 
 

 
 
 
 

                                       ANEXO I 

                                            TERMO DE REFERÊNCIA 

1. – OBJETO: 
 

1.1 – O presente Termo de Referência visa a contratação de contratação de empresa especializada para 

executar serviços terceirizados de limpeza urbana e serviços de pedreiro. 
 

2. – DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

2.1 – Os serviços serão executados: 

 

a) Na sede da Secretaria de Obras do Municipio de Trindade do Sul; e 
b) De 40 horas semanais, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00. 

c) Qualquer outro horário proposto pelo licitante vencedor somente será aceito após análise e aprovação da 

Contratante. 

 

2.1.2. Cabe ao licitante vencedor distribuir seus empregados, de forma a otimizar e obter a perfeita execução 

dos serviços. 

 

2.1.3. Deverão ser fornecidos uniformes completos e sapatos aos funcionários da empresa Contratada, sem 

qualquer ônus para a Contratante, devendo ser observada as normas pertinentes à categoria. 

 

3. DOS SERVIÇOS BÁSICOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

3.1 – Para a prestação dos serviços, o licitante vencedor fornecerá 07 funcionários( 06 serviços gerais e 01 

pedreiro). 

 

4. – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

5.1. – A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, caberá diretamente ao Contratante, através 

da indicação de um servidor designado, a quem compete verificar se a Contratada está executando 

corretamente a prestação dos serviços, obedecendo aos termos do Contrato e aos documentos que o integram. 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 
 
 

 

 

 
A (empresa)..........................................., inscrita no CNPJ nº ............................., por intermédio de seu 

representante   legal   o(a)   Sr(a).................................................,   portador(a)   da   Carteira   de   Identidade 

nº................................ e do CPF nº ........................................ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

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

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

    (data)  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

(representante   legal) 



 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 
 

O MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara que a empresa inscrita no 

CNPJ nº , realizou no dia    /    /2022 visita técnica a esta instituição 

para cumprimento de exigências do Edital de Tomada de Preços acima disposto; 

 
A empresa , por intermédio de representante legal e responsável pelas 

informações aqui prestadas,   , RG:    e CPF 

  , declara para os devidos fins, que tomou conhecimento do local, e com insto tem 

plena ciência de todas as informações dos serviços a serem executados não restando assim nenhuma dúvida 

para a formulação de sua proposta. 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL DA EMPRESA 

RG: 

CPF: 

CARGO: 
 

 

 

 

FUNC.MUNICIPIO



 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

 

 

 

À , pessoa jurídica, de direito (público/privado), 

inscrita    no    CNPJ    sob    nº  , neste ato representada pelo seu 

          (cargo) ,  (nome)  , inscrito no CPF nº  - declara para os devidos 

fins de participação no Certame Licitatório 003/2022 – Tomada de Preços, da Câmara Municipal de 

Vereadores de Tramandaí , que empresa    . Inscrita no CNPJ sob 

nº  , sito a (endereço), em _ (cidade), realizou serviços similares 

em características, tipo e complexidade da presente licitação com o regular cumprimento das 

obrigações contratuais assumidas,. 

 

 

 

 

 

  , em de de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 
Nome, Assinatura, CPF, CNPJ e Carimbo 

 

 

OBS: ESTE ANEXO DEVE SER APRESENTADO EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO QUE 

EMITIU A DECLARAÇÃO E DEVE VIR ACOMPANHADO DE ATESTADO TÉCNICO,  TODAS 

NOTAS FISCAIS E CONTRATO QUE COMPROVE M      A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA. 



 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO V 

PROPOSTA FINANCEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ----------- 

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 

Tem a presente a finalidade de apresentar a proposta para a prestação de serviços de limpeza urbana nos 

termos do Edital de Tomada de Preços nº xxx/2022 – Processo Licitatório nº xxx/2022, conforme segue: 

 

Valor total mensal do serviço de limpeza urbana R$ 

Valor por extenso: ( ) 

 

No preço acima ofertado estão incluídas todas as despesas nas quais devemos incorrer para o adimplemento 

contratual, em especial com mão de obra, equipamentos, seguros, encargos sociais, fiscais, comerciais, 

previdenciários, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, enfim, não restando nenhuma importância 

adicional a que título for. 

 

Cumpre-nos informar que examinamos o Edital e seus Anexos com minudência, inteirando-nos das 

disposições contidas no mesmo, para a elaboração da presente proposta. 

 

Outrossim, declaramos que: 

 

a) o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data de apresentação; 

 

b) o Edital reuniu todas as informações necessárias, bem como, nos foram prestados os esclarecimentos 

pertinentes, permitindo-nos elaborar a presente proposta, de forma completa e total; 

 

c) todas as despesas com a preparação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta; 

 

d) reconhecemos o direito do Municipio de Trindade do Sul de aceitar ou rejeitar a proposta, sem que assista 

qualquer direito indenizatório; 

 

e) estamos de pleno acordo com as condições de cobrança e pagamento estipuladas no Edital; 

 

f) assumimos inteira responsabilidade pelo fornecimento do objeto prescrito para esta licitação e nos 

sujeitamos às condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Razão Social:      

Endereço:    

CNPJ:    

Fone/Fax:   

E-mail:    



 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato que celebram  o Municipio de Trindade 

do Sul e  a 

  . 

 
 

O MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob o nº. XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade, 

representado pelo Prefeito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   aqui   denominado   CONTRATANTE   e,   do   

outro   lado   a 

  , com sede nesta Cidade, inscrito no 

  , doravante denominada CONTRATADA, por este 

instrumento e na melhor forma de direito, têm justo e acertado o seguinte: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 

Execução de serviços de limpeza urbana. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: 
 

A execução deste contrato compreende a prestação dos serviços, pela CONTRATADA, de acordo 

com o constante no ANEXO I – Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 
 

O preço para o presente ajuste é de R$... (...), mensal, constante da proposta vencedora da licitação, 

aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do 

presente objeto. 

 

O reajuste dos preços dar-se-á pelo IGP-M. Na falta do IGP-M será adotado outro indexador que 

espelhe a perda do valor aquisitivo da moeda nacional. A periodicidade dos reajustes será anual ou 

nos prazos estabelecidos por lei que regule a matéria. 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO: 
 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta seguinte recurso financeiro: 

Natureza da Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Limpeza e Conservação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 
 

A contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) serviço(s) estiver em desacordo 

com o previsto neste contrato, sem prejuízo das demais sanções. 

 

O pagamento do presente contrato será efetuado até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços mediante a apresentação da nota fiscal ou nota fiscal fatura. 

 

O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação; 

 

Para efeito de desconto de eventuais faltas dos funcionários da CONTRATADA, será considerado o 

período de do mês anterior a do mês a que se refere à prestação dos serviços. 

 

A protocolização somente poderá ser feita após a prestação dos serviços por parte da 

CONTRATADA; 

 

O pagamento será efetuado por serviço, efetivamente prestado e aceito. 

 

Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado como 

não aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 

 

CLAUSULA SEXTA – DA SUBSTIUTIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA: 
 

Fica a contratada ciente de que o funcionário(a) poderá ser substituído a qualquer tempo, por 

solicitação da contratante, se observado que a prestação do serviço não estiver a contento, não 

havendo necessidade de justificação expressa para tanto. 

 

O pedido poderá ser realizado através de aviso formal, e-mail ou qualquer outro meio idôneo que 

possa cientificar a Contratada. 

 

Devidamente cientificada, a Contratada deverá promover a substituição do(a) funcionário(a) no prazo 

máximo de 48h, visando não prejudicar o andamento dos serviços prestados à Contratante. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO: 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, caberá diretamente ao Contratante, 

através da indicação de um servidor designado a quem compete verificar se a Contratada está 

executando corretamente a prestação dos serviços, obedecendo aos termos do Contrato e aos 

documentos que o integram. 

 

A contratada deverá apresentar as comprovações referentes aos pagamentos das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias do mês anterior a que se refere a fatura recebida. Assim, para que o 

servidor designado para supervisão do contrato certifique os serviços prestados, de modo que a 

despesa possa ser liquidada, a contratada deverá apresentar as cópias dos documentos no momento da 

certificação da despesa, referente ao mês anterior, que são os seguintes: 

 

a) Folha de pagamento do pessoal compatível com os empregados vinculados à execução contratual 

e a respectiva quitação; 

 

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social – GFIP, que corresponda à mão-de-obra envolvida na execução contratual; 

 

c) Guia da Previdência Social – GPS, que corresponda à GFIP dos empregados vinculados à execução 

contratual; 

 

d) Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INDENIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: 
 

Fica a CONTRATADA responsável diretamente por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes 

da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e 

comercial, decorrentes da execução do presente contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 
 

Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo 

pagamento pelo Índice Geral de Preços - Mercado/IGP-M. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DESCONTOS: 
 

A inexecução dos serviços do presente contrato decorrentes do não suprimento de faltas, atrasos ou 

antecipações nas saídas dos empregados da Contratada será descontado do preço estipulado, da 

seguinte maneira: 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

Valor Mensal 

Desconto =  - x horas a 

descontar Dias úteis/mês x horas dia útil 

 

 

Considera-se dia útil para fins desta cláusula os dias em que há previsão de prestação de serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS: 
 

Os serviços terão início no prazo de até 05 dias a contar do recebimento da autorização de serviço e 

serão executadas de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as cláusulas deste 

instrumento. 

 

O prazo de duração desta contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da 

súmula do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, através do respectivo termo aditivo, nos termos do que dispõe o Art. 

57, Inciso II, da Lei federal 8.666/93 e legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 

A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei 

federal n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual atualizado. 

 

Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida deverá sofrer atualização 

monetária pelo IGPM, a contar da data do depósito até a da devolução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO; 
 

Executados os serviços e estando os mesmos de acordo com o previsto no edital de licitação, na 

proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão recebidos pela 

contratante mediante atestado do responsável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES: 
 

DOS DIREITOS: 
 

Da Contratante: 

 

a) Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

Da Contratada: 

 

a) Perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 

 

DAS OBRIGAÇÕES 
 

Da Contratante: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Fiscalizar a execução deste contrato conforme disposto na Lei Federal 8.666/93; 

c) Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias da CONTRATADA para com os empregados envolvidos na prestação 

dos serviços. 

d) Instituir e manter um cadastro de todos os empregados que prestarem serviço nas suas 

dependências. 

e) Dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 

Da Contratada: 

 

a) Prestar o serviço na forma ajustada e atender integralmente o Anexo I – Termo de Referência; 

b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 

fornecendo e obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados; 

d) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados durante a execução 

dos serviços, sendo de sua exclusiva responsabilidade a organização da "CIPA", quando for o caso; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial 

encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

g) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

h) Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à contratante 

ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

i) Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, 

Estadual e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da 

execução do presente contrato; 

j) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas 



 

 
 
 

 
 
 
 

determinadas pela legislação em vigor; 

k) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

l) Permitir a CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços e o livre acesso às dependências, 

bem como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom andamento dos serviços; 

m) Manter o registro de seus empregados devidamente atualizados e efetuar o controle da jornada de 

trabalho no respectivo local de prestação dos serviços; 

n) Fornecer lista com número do documento de identidade de seus empregados alocados para 

prestação dos serviços objeto deste contrato, juntamente com cópia do contrato de trabalho de cada 

um dos empregados; 

o) Apresentar, antes do início das atividades, relação do pessoal a ser alocado nos respectivos 

serviços, com dados pessoais de identificação rigorosamente atualizada, e mantê-los identificados 

com crachás para controle de sua permanência nas dependências do local da prestação dos serviços; 

p) Prestar os serviços discriminados, nos horários estabelecidos pela CONTRATANTE, utilizando- 

se da melhor técnica para sua execução; 

q) Destacar 04 funcionários para execução dos serviços de forma criteriosa para que estes não sofram 

qualquer solução de continuidade ou redução de qualidade e quantidade, e providenciar a substituição 

de qualquer empregado julgado inconveniente ou que se mostre inapto às tarefas inerentes à execução 

contratual; 

r) Fazer-se representar no local da prestação dos serviços por preposto aceito pela Administração com 

a atribuição de atualizar e manter sob sua guarda e responsabilidade os registros dos empregados, 

coordenando e fiscalizando a execução dos serviços e o cumprimento das normas disciplinares, de 

segurança e legislação pertinentes; 

s) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por 

parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias à disciplina do Serviço Público: 

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto à 

execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei federal n° 8.666/93. 

 

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os artigos 78 e 79, Lei federal n° 8.666/93. 

 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 
 

No caso de infringência aos regramentos deste contrato, uma vez não sendo considerada satisfatória a 

justificativa apresentada pela CONTRATADA, ser-lhe-ão aplicadas penalidades, sem prejuízo das 

demais sanções estabelecidas artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tudo em 

consonância com as situações e os prazos abaixo indicados. 

 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 

b) Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 

c) descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, inexecução parcial, 

execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado: 5% (cinco por cento); 

d) Inexecução total do acordo: 10% (dez por cento); 

e) Atraso da contratada na retirada do material rejeitado, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

data de comunicação da recusa: 1% (um por cento) do valor do material questionado, por dia de 

atraso; 

 

As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente. 

 

A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento), sem 

prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da 

possibilidade da rescisão contratual. 

 

Suspensão, sendo descredenciado e ficando impedido de licitar e de contratar com o Estado do Rio 

Grande do Sul, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no 

contrato e das demais cominações legais, o licitante que: 

 

a) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

b) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo Ordenador de Despesas. 

 

Das penalidades de que trata esta cláusula cabe recurso ou pedido de representação no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, bem como pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme o 

caso. 



 

 

 
 

A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções e não terá 

caráter compensatório. 

 

A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar danos, perdas ou 

prejuízos que a sua conduta venha a causar ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 
 

As partes elegem o Foro de xxxxxxxxxxxx/RS para dirimir dúvida emergente do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma. 

 

Trindade do Sul, de de 2022. 

 

 

 

   __________________ 
   CONTRATANTE 
 

 

 

 

   CONTRATADA 

 

 

 

Este Termo de Contrato se encontra juridicamente analisado e formalmente aprovado, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 38, da Lei de Licitações. 


