
 
 

EDITAL Nº44.2022 -PREGÃO PRESENCIAL No 16/2022 

 

Abertura: 25/05/2022 

Horário: 14:00 

Local: Secretaria Municipal de Administração 

Tipo: Menor Preço Global 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E RÓTULAS COM 

MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO DA AVENIDA PINHEIRO,  RUA 

UMBU E AVENIDA PRIMAVERA. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura 

Municipal de Trindade do Sul, de acordo com a Lei Federal no 10.520 de 17 de Julho de 

2002, e do Decreto Municipal nº 78/2021, com aplicação subsidiaria da Lei Federal no 

8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na modalidade de PREGÃO 

NA FORMA PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, encerrando-se o 

prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados, junto a 

sede Administrativa do Município de Trindade do Sul. 

    Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520, Lei Complementar 

nº 123/2006 o Decreto Municipal nº 78/2021, subsidiada a Lei Federal nº 8.666, e demais 

legislações aplicáveis. 

    As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pelo 

Departamento de Licitações, junto ao Município de Trindade do Sul em horário de 

expediente das 7h30min as 11h30min e das 13h00min às 17h00min horas, ou pelo fone 

(54) 3541-1025, pelo site www.trindadedosul.rs.gov.br ou pelo e-mail 

gabinete@trindadedosul.rs.gov.br. 

 

I – DO OBJETO  

1.1 – REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E RÓTULAS DA COM 

MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO NA AVENIDA PINHEIRO,  RUA 

UMBU E AVENIDA PRIMAVERA; 

 

http://www.trindadedosul.rs.gov.br/
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1.2 As especificações referentes à execução do objeto licitado estão expressas no 

Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária, nos Projetos Técnicos, todos anexos 

ao presente processo licitatório, os quais são partes integrantes deste Edital, 

independente de sua transcrição integral e estão à disposição de todos os interessados 

junto à Prefeitura Municipal, Setor de Licitações, e devem ser rigorosamente 

observadas pelos licitantes. 

 

 

II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTOS 

 2.1 - As despesas para a execução do objeto licitado correrá por conta da Dotação 

Orçamentária constante da lei-de-meios em execução. O Município efetuara o pagamento 

em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e sua respectiva nota fiscal.  

III – PARTICIPAÇÃO 

 3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos. 

 

IV - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 4.1 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias 

úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas, no Serviço de 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul. 

 4.2 - Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 

dois dias após o limite de envio de impugnações. 

 4.3 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será 

tomada uma das seguintes providências: 

a) Anulação ou revogação do edital; 

b) Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, 

alteração da data da sessão pública do pregão; 

c) Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da 

sessão pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha 

afetado a formulação das propostas. 

 

V – PROPOSTA 

 5.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data 

definido no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta 

Município de TRINDADE DO SUL 



 
Pregão PRESENCIAL nº16/2022  

Nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ 

 5.2 - A proposta deverá ser entregue IMPRESSA, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

 

5.2.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual 

e/ou municipal; 

b) número do Pregão; 

c) descrição do objeto ofertado, contendo o preço global da proposta, em moeda 

corrente nacional, com duas casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto 

deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos ou 

indiretos, relacionadas com o objeto da presente licitação. 

d) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme 

modelo nos anexos. 

e) Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), 

contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra 

especializada, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipamentos e 

ferramental, transporte de material, de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e 

qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

f) Atestado de vista técnica dos locais onde será feita a revitalização dos canteiros 

e rotulas; 

 

VI – HABILITAÇÃO 

 6.1 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope 

fechado, até o horário e data definidos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte 

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 2 – Habilitação 

Município de TRINDADE DO SUL 

Pregão PRESENCIAL nº16/2022 

Nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ 

 

 6.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 



 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 

Apoio.  

 6.3 - Quanto à qualificação jurídica: 

a) Cópia da Cédula de identidade e CPF dos diretores ou proprietário(s); 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual (empresário 

individual ou microempreendedor individual); 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais (sociedade empresária) e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

d)Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

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

OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta 

do credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

 

 6.4 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos 

e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da Receita Federal); “conjunta” 

com Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela Previdência Social); 

b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(F.G.T.S.) (emitida pela Caixa Econômica Federal); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão 

(CND) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante; 

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

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do titulo VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 01/05/1943; 

f) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

6.5 Quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

6.5.1. Comprovante de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS), ou visto dos mesmos, no caso de empresa 

não sediada no Estado;  

 



 
6.5.2. Prova do Responsável Técnico da Empresa Licitante possuir Registro no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS), ou visto dos 

mesmos, no caso de registro em outro Estado;  

 

6.5.3. Atestado (s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado no CREA 

ou CAU, acompanhado de respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando 

a execução, pelo Profissional Responsável Técnico da empresa, de serviços de 

características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou 

superiores às parcelas de maior relevância técnica para análise dos atestados será 

considerado como parcelas de maior relevância os seguintes serviços: a) Blocos de 

concreto pré-fabricado, tipo floreira vazado, b) Banco em concreto, c) Pergolados e 

d) Paisagismo/ajardinamento em áreas públicas.  

 

a) O Responsável Técnico, detentor do atestado de capacidade técnica, deverá 

fazer parte do quadro permanente da empresa. A comprovação deverá ser feita mediante 

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no caso de empregado, por 

contrato de prestação de serviços regido pelo Código Civil, e em se tratando de sócio da 

empresa, por intermédio da apresentação do contrato social.  

 

6.5.4. Declaração da empresa licitante, assinada pelo responsável técnico, de que 

vistoriou o local das obras e de suas condições pelo qual reconhece ser perfeitamente 

viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no 

presente Edital, em todas as fases da presente licitação, que verificou todos os materiais, 

ferramental e equipamento necessário à execução da obra.  

 

6.5.5. A visita prévia ao local onde se realizará as obras previstas neste Edital será 

obrigatória, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;  

 

a) A visita será realizada nos dias 16/05/2022 até 23/05/2022 durante o horário de 

expediente, onde deverão ser apresentadas amostras dos seguintes materiais: bloco de 

concreto pré-fabricado  tipo floreira vazado, conforme memorial descritivo (EM 

ANEXO). As amostras deverão ser compatíveis em qualidade, especificações e 

dimensões com as referências disponíveis na Prefeitura para consulta.  

 

b) A visita deverá ser agendada através do seguinte fone: (54) 35411025 em horário de 

expediente com no mínimo um dia útil de antecedência.  

 

c) A saída para a visita se dará  da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul , endereço , 

Rua Alecrin , nº120, Trindade do Sul/RS. 

 

d) A visita deverá ser efetuada pelos representantes identificados das empresas, que 

deverão apresentar carta de credenciamento, assinada pelo representante legal da 

empresa, comprovando a representação, apresentando os documentos comprobatórios.  



 
 

e) A visita obrigatória abrangerá uma reunião com os representantes das empresas 

presentes, onde os representantes do Município prestarão todos os esclarecimentos 

necessários para a adequada realização do objeto licitado e, por consequência, para a 

formulação das propostas de preços.  

 

f) Não haverá outra oportunidade para a realização da visita técnica obrigatória.  

 

g) A Prefeitura Municipal de Trindade do Sul emitirá Certificado de Visita Técnica ao 

final da visita, que valerá como comprovante da realização da visita e deverá estar junto 

a documentação de habilitação.  

 

h) Declaração formal, sob as penalidades cabíveis e relação, com base no artigo 30, § 6º, 

da Lei nº 8.666/93, das disponibilidades dos equipamentos mínimos necessários para 

execução dos serviços, objeto desta licitação.  

 

6.6) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

 

a) Certidão negativa de Concordata/Falência, expedida no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de recebimento dos envelopes;Capital Social ou Patrimônio 

Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do levando-se em consideração o valor 

total previsto na planilha de orçamento, podendo ser atualizado de acordo com o previsto 

na Lei nº 8.666/9 

VII - Sessão Pública do Pregão 

 7.1 - No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a 

abertura da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência: 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 7.2 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 

por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 

devendo identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente, registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor e cópia do CPF e RG de todos os sócios. 

 7.3 - Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 

123/2006, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

credenciar-se e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e declaração de enquadramento em 

conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não 



 
se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 7.4 - O credenciamento (caso não seja o proprietário) far-se-á por meio de 

instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular 

ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 

do proponente. 

 7.5 - Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do 

proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou 

manifestar intenção de recurso. 

 7.6 – Quando iniciada pelo Pregoeiro a etapa de credenciamento, não serão 

aceitos novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de 

ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso. 

7.7 -  Os documentos relativos ao credenciamento de todos os participantes 

somente será disponibilizado pelo Pregoeiro aos interessados, após declarado o 

vencedor do certame, momento em que será oportunizada vista e eventual intenção 

de recorrer.  

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

 7.8 - Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente 

os requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo I. É facultado ao 

proponente credenciado manifestar a declaração oralmente. 

 7.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de 

apresentar a declaração prevista no item 7.8, desde que, cumprido o disposto no item 7.3 

deste edital, apresentem declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, exceto 

quanto à regularidade fiscal, os quais serão cumpridos para fins de assinatura do contrato, 

caso seja declarada vencedora do certame. 

 

Análise preliminar de aceitabilidade das propostas 

 

 7.10 - O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a 

compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço 

inexeqüível, baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das 

propostas para a etapa de lances. 

 

Seleção das propostas para a etapa de lances 

 

 7.11 - O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo 

aos seguintes critérios: 



 
 7.12 - Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas os demais 

que não sejam superiores a 10% da menor proposta; 

 7.13 - Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no 

critério anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para 

a etapa de lances. 

 

 Etapa de lances orais 

 

 7.14 - Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores 

manifestar lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior 

preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 

caso de empate de preços. 

 7.15 - Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente 

nacional, com  duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao 

preço do autor. 

 7.16 - Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 

estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 

 7.17 - A etapa de lances será considerada encerrada quando de todos os 

participantes restarem apenas dois em disputa e o segundo colocado declinar de propor 

um novo lance. 

 7.18 - Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 

para as selecionadas o último preço ofertado. 

 7.19 - Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 

será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 7.19.1 - Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte seja iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada 

 7.19.2  - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 I – a microempresa ou empresa de pequeno porte 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; 

 II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do item 7.19.2 – I, serão convocadas as remanescentes que porventura se 



 
enquadrem na hipótese do item 7.18.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

 III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 7.19.1, será 

realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

 7.19.3 - Para as situações previstas nos item 7.18 a microempresa e empresa de 

pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 

preclusão. 

 7.20 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 

 7.21 - Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 

da proposta, decidindo motivadamente a respeito. 

 

Habilitação 

 7.22 - O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de 

habilitação do licitante que tenha ofertado o menor preço por lote. 

 7.23 - Os documentos serão  rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e 

serão anexados ao processo da licitação. 

 7.24 - Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, 

o proponente será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo 

proponente classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes. 

 7.25 - A regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

 7.25.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que este apresente alguma restrição. 

 7.25.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá garantida a suspensão da 

sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a pedido do 

interessado e a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à 

regularidade fiscal e trabalhista. 

7.25.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 87 da Lei 8666/1993 e art. 7º da Lei 10520/2002, sendo facultado à Administração 



 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação.  

 

Recurso 

 

 7.26 - Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se 

desejam manifestar interesse em interpor recurso, momento em que lhes será 

oportunizado vista de todos os documentos que foram avaliados e aprovados pelo 

pregoeiro, incluindo o credenciamento de todos os participantes. 

 7.27 - Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua 

intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao 

Pregoeiro deliberar sobre o aceite do recurso. 

 7.28 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 

fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

 7.29 - O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido 

aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do 

recurso, limitado às razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser 

protocolado no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, dirigido à Autoridade 

Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as 

contrarrazões no prazo de 03 (três) a contar do término do prazo do recorrente. A 

Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 7.29 - Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará 

encerrada a sessão pública do pregão. 

 

VIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 8.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do 

objeto licitado. 

 8.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após 

decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 

 8.3 - A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando 

o vencedor a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 8.4 - O Município, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não mantiver as condições de habilitação ou se recusar 

injustificadamente a assinar o Contrato, retomará a Sessão Pública e convidará os demais 

proponentes classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando 

continuidade aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação. 



 
8.5 – Após a declaração de vencedor a empresa deverá apresentar nova proposta 

com os valores unitários de cada item do lote. 

 

IX – DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

9.1. Esgotados todos os prazos recursais, o Município, no prazo de até 10 (dez) 

dias, contados da data de entrega dos envelopes, 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 neste edital. 

9.1.1. A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para assinatura 

do contrato, contados da data de convocação feita, por e-mail ou telefone, pelo Município. 

9.2. O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de publicação de 

sua súmula na imprensa oficial e vigerá até a última entrega dos materiais. 

9.3. Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato, será convocada a 

segunda classificada, intimando-se as demais participantes da fase de lances para que, em 

sessão pública, seja examinada a última oferta válida e verificada a aceitabilidade da 

proposta, sem prejuízo das sanções cabíveis, e assim, sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital. O Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido 

preço melhor, e, após, procederá à habilitação da licitante detentora da melhor oferta. 

9.4. O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste edital. 

 

X. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

10.1 - A gestão contratual será realizada pela Secretaria de Administração, 

pertencente ao Município de Trindade do Sul.  

10.2 - O contrato será fiscalizado por servidor designado pela Administração.  

 

XI. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

11.1. O objeto da presente licitação será recebido: 

11.1.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, 

imediatamente após o fornecimento dos itens/objetos; 

11.1.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos 

itens fornecidos e serviços executados e conseqüente aceitação, quando a nota fiscal será 

atestada e remetida para pagamento.  



 
11.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento 

convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, 

conforme o caso.  

11.1.2.1 A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de 

forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes 

especificações, verificadas posteriormente. 

11.3. O objeto/material recusado será considerado como NÃO ENTREGUE. 

11.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como 

quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da empresa contratada. 

11.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega e 

aceitação dos objetos solicitados, acompanhados da respectiva nota fiscal. 

Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá 

informar ao a Secretaria da Fazenda o banco, nº da agência e o nº da conta, na qual será 

realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa 

jurídica, ou seja, da licitante vencedora. 

 

XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (ou de Ordem 

Bancária Fatura), em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, atestada pelo 

responsável pelo acompanhamento da execução do objeto desta licitação.  

12.2 - Será realizada a retenção de tributos e contribuições federais, conforme 

estabelecido na Lei n. 9.430/96 e na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 

1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela IN RFB n. 1.244, de 30 de janeiro de 2012:  

12.2.1 - Não ocorrerá a retenção nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas 

optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional);  

12.2.2 - Para efeito do disposto no subitem anterior, a pessoa jurídica deverá 

apresentar declaração, assinada pelo seu representante legal, na forma do Anexo IV da 

IN RFB n. 1.234/12. 

XIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

13.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 ficará impedido de 

licitar e contratar com o Município de Trindade do Sul (durante os prazos indicados 

abaixo), sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante que cometer as seguintes 

faltas:  



 
13.1.1 - Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal;  

13.1.2 - Impedimento de três a quatro anos: não assinar o contrato quando 

convocado, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato;  

13.1.3 - Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, 

ensejar o retardamento da execução do objeto.  

13.2 - Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar 

à Contratada as seguintes penalidades:  

13.2.1 - Advertência;  

13.2.2 - Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos produtos faltantes, no 

caso de atraso na entrega;  

13.2.3 - Multa de 10% , aplicada sobre o valor contratado, no caso de inexecução 

total ou rescisão por culpa da contratada;  

13.2.4 - Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa 

injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a Nota de Empenho;  

13.2.5 - Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por 

descumprimento de outras obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.  

13.3 - A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, e poderá ser descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal 

de Trindade do Sul, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.  

13.4 - As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular 

processo administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa.  

 

XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 14.1 - Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no 

Departamento de Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de 

trinta dias após a assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados 

no prazo anterior, serão inutilizados. 

 14.2 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 

documentação ou proposta relativa ao presente pregão. 

 14.3 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou 

anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 



 
 14.4 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 14.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 14.6 - No interesse do Município, sem que caiba às participantes qualquer recurso 

ou indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 14.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 

elegem as partes o Foro da cidade de Comarca de Nonoai, com renúncia expressa a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 14.8 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações, nos dias úteis, em horário 

normal de expediente. 

 14.9 - Fazem parte deste Edital: 

Anexo I – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação. 

Anexo II – Modelo de Credenciamento. 

Anexo III – Termo de Referência. 

Anexo IV – Modelo de Declaração Validade. 

Anexo V – Modelo de Declaração de Empregador. 

Anexo VI – Modelos declaração de concordância com edital 

Anexo VII – Minuta do contrato. 

 

 

 

Trindade do Sul RS,12 de maio de 2022. 

 

 

 

ELIAS MIGUEL SEGALLA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº ______________, sediada 

(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, 

que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data, _______________ , ___ de ____________de _____. 

 

 

___________________________________________ 

(nome e identidade do representante legal) 

 

 

 

******************************* 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ________, portador (a) da cédula 

de identidade no __________ e do CPF no ___________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de Trindade do Sul, na modalidade de Pregão, sob o no 

__/20___, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes 

para pronunciar-se em nome da empresa _____________________, CNPJ no 

_____________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes 

ao certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (s) dirigente (s) da empresa 

(firma reconhecida) 

 

 

__________________________________ 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DATA DE ABERTURA: 25/05/2022 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Contratação de material e mão de obra para revitalização de canteiros centrais e 

rótulas da Avenida Pinheiro, rua Umbu e avenida Primavera. 

2. REQUISITOS 

2.1. O objeto do contrato deverá ser atendido conforme: 

• O Projeto Básico com as Especificações Técnicas; 

• A planilha orçamentária; 

• Normas Técnicas da ABNT; 

• Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho; 

2.2. Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

• Atender todas as especificações técnicas apresentadas no Projeto Básico; 

• Atender os valores máximos previstos na Planilha Orçamentária e sujeitos a 

alterações de acordo com a execução do projeto e mediante aprovação do Fiscal 

do contrato e Técnico Responsável; 

• Quaisquer mudanças que a CONTRATADA venha a realizar ao decorrer do projeto, 

deverão ser autorizadas por meio do Fiscal do Contrato e pelo Técnico responsável, 

e deverão estar expressas em aditivo de contrato; 

• Atender às solicitações do Fiscal do Contrato; 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem às 
necessárias; 

• Depositar os rejeitos de obra em local adequado (licenciado); 



 
• Comunicar ao Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão 

municipal competente; 

• Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários à adequada execução 
do objeto; 

• Exercer a supervisão e a administração dos serviços; 

• Manter como Responsável Técnico, na execução do contrato, o mesmo 

profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento 

à qualificação técnico-profissional da fase de habilitação do processo licitatório, ou 

outro profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, desde que 

aprovado pela administração. 

2.3. Quanto a Segurança e Medicina do Trabalho a Contratada deverá: 

2.3.1. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 

Segurança do Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com 

equipamentos individuais (fornecidos pela CONTRATADA) para proteção da saúde e da 

integridade física dos mesmos. Estes equipamentos dependerão de cada atividade 

profissional e do tipo de serviço a ser executado, conforme NR-6 – Norma 

Regulamentadora 6 – EPI (Equipamento de Proteção Individual). Para tanto, a 

Contratada deve: 

• Manter as condições de trabalho seguro e também não criar condições capazes de 

gerar ambientes inseguros ao trabalho; 

• A obra/serviço deverá ser executada levando em consideração todos os cuidados 

do ponto de vista da segurança (pessoal e operacional), previstos nas Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

• Deve ser verificado também se modificações não comprometem a segurança da 

instalação existente; 

• Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

• Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC); 



 
• Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela CONTRATANTE e 

possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de ferramentas e 

materiais de montagem apropriados; 

• Seguir o Projeto Básico apresentado em Anexo. 

2.4. Obrigações do Fiscal do Contrato. 

2.4.1. Responsabilizar-se pela perfeita execução do Contrato decorrente deste Termo 

de Referência e em obediência a legislação vigente. 

2.5. Quanto à comunicação da Contratada com a Contratante. 

2.5.1. A Contratada indicará e nomeará o seu preposto o qual será o responsável pelas 

comunicações junto à Contratante que, por sua vez, indicará e nomeará o Fiscal do 

Contrato com as atribuições específicas para responder naquilo que lhe couber perante 

o Contrato. 

2.5.2. Toda comunicação para atendimento ao objeto do Contrato será entre o preposto 

da Contratada e o Fiscal do Contrato da Contratante. 

2.5.3. A Contratada deverá atender às solicitações do Fiscal do Contrato. 

2.5.4. A Contratada poderá solicitar que o Fiscal do Contrato que formalize tais 
solicitações. 

2.6. Quanto ao fornecimento dos itens listados na Planilha Orçamentária. 

2.6.1. A Contratada fornecerá os materiais e/ou equipamentos relacionados e 

quantificados na Planilha Orçamentária conforme suas respectivas Especificações 

Técnicas, com todos os componentes de fábrica, necessários e suficientes às instalações 

e montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga, 

transporte, descarga e depósito, ficando a Contratante isenta de quaisquer obrigações 

provenientes do fornecimento dos materiais. 

2.6.2. A medição e o pagamento serão realizados após a verificação e respectiva 

aprovação pelo fiscal do contrato, da obra objeto do contrato, quando este estiver 

concluído. 

2.7. Quanto ao acompanhamento da obra:. 



 
2.7.1. A fiscalização terá acompanhamento de técnicos da Prefeitura Municipal de 

Trindade do Sul ou por profissionais indicados por ela. 

2.7.2. O profissional técnico designado deverá realizar o acompanhamento do projeto 

para que seja conferida à adequação dos serviços ao que é proposto contratualmente. 

Trindade do Sul, 12 de maio de 2022. 

 

IVO BORGES CHAGAS 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS 

E RÓTULAS DA AVENIDA PINHEIRO, RUA UMBU E AVENIDA 

PRIMAVERA: 
 
 

 

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Quant. Unid. Valor Material 

Valor 

Material C/ 

BDI

Valor Mão-de-

Obra 

Valor Mão-

de-Obra C/ 

BDI

Valor Total Material Valor Mão-de-Obra Valor Total Geral

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 99059 Locação, demarcação da pavimentação e cercamento e equipamentos 100,00 m 29,90R$            37,14         15,24R$       18,93        3.714,48R$            1.893,27R$           5.607,74R$            

1.2 93584 Locação de container ou depósito para equipamentos e ferramentas 8,00 m² 585,00R$          726,75       257,11R$     319,41      5.813,96R$            2.555,26R$           8.369,23R$            

Total item 9.528,44                4.448,53               13.976,97              

2 RÓTULAS: DIÂMETRO DE 6 METROS

2.1 Cotação

Duas fiadas de Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

280,00    Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        19.131,42              8.348,26               27.479,68              

2.2 SICRO 5213407 Pintura com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm 3,35       m² 14,00                17,39         12,33           15,32        58,26                     51,31                   109,58                   

2.3 SICRO 5219644
Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e 

instalação.
84,00 Unid. 42,00                52,18         16,10           20,00        4.382,83                1.680,09               6.062,92                

23.572,52              10.079,66             33.652,17              

EMPREITADA GLOBAL



 

 

 
 
 
 

3 ILHA 1

3.1 Cotação

Pergolado de concreto armado, com 2 pilares 15X15cm e 2 caibros de 

concreto 08X15cm pintado em cor amadeirado com tinta base PU, 

cobertura com suporte de tela de aço (apoio a planta trepadeira)  e banco 

de concreto com base de cogogós de concreto, 40x40x8,5 cm - base 

assento, pintado cor amadeirado. Incluso argamassa.

2,00 Unid. 2.450,00           3.043,64    675,00         838,55      6.087,27                1.677,11               7.764,38                

3.2 Cotação
Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

3.3 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

74,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        5.056,16                2.206,32               7.262,49                

3.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

16,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        1.093,22                477,04                  1.570,27                

3.5 Cotação

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

8,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         161,50                   74,54                   236,04                   

14.075,26              4.782,86               18.858,11              

4 ILHA 2

4.1 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

1,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      1.142,92                298,15                  1.441,07                

4.2 Cotação
Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

4.3 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

30,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        2.049,80                894,46                  2.944,25                

4.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

4.5 Cotação

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

4,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         80,75                     37,27                   118,02                   

5.497,18                1.816,24               7.313,42                

5 ILHA 3

5.1 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

16,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        1.093,22                477,04                  1.570,27                

1.093,22                477,04                  1.570,27                

6 ILHA 4

6.1 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

1,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      1.142,92                298,15                  1.441,07                

6.2 Cotação
Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

6.3 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

26,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        1.776,49                775,20                  2.551,68                

6.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

6.5 Cotação

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

4,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         80,75                     37,27                   118,02                   

5.223,87                1.696,98               6.920,85                

7 ILHA 5

7.1 Cotação

Pergolado de concreto armado, com 2 pilares 15X15cm e 2 caibros de 

concreto 08X15cm pintado em cor amadeirado com tinta base PU, 

cobertura com suporte de tela de aço (apoio a planta trepadeira)  e banco 

de concreto com base de cogogós de concreto, 40x40x8,5 cm - base 

assento, pintado cor amadeirado. Incluso argamassa

1,00 Unid. 2.450,00           3.043,64    675,00         838,55      3.043,64                838,55                  3.882,19                

7.2 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

1,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      1.142,92                298,15                  1.441,07                

7.3 Cotação

Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

7.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

38,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        2.596,41                1.132,98               3.729,38                

7.5 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

7.6 98524 Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

6,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         121,12                   55,90                   177,03                   

9.127,80                2.911,95               12.039,75              

8 ILHA 6

8.1 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

1,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      1.142,92                298,15                  1.441,07                

8.2 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

16,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        1.093,22                477,04                  1.570,27                

8.3 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

8.4 Cotação

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

4,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         80,75                     37,27                   118,02                   

2.863,50                1.050,99               3.914,49                



 

 

9 ILHA 7

9.1 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

2,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      2.285,83                596,30                  2.882,14                

9.2 Cotação

Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

9.3 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

28,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        1.913,14                834,83                  2.747,97                

9.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

9.5 Cotação

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

4,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         80,75                     37,27                   118,02                   

6.503,44                2.054,76               8.558,20                

10 ILHA 8

10.1 Cotação

Pergolado de concreto armado, com 2 pilares 15X15cm e 2 caibros de 

concreto 08X15cm pintado em cor amadeirado com tinta base PU, 

cobertura com suporte de tela de aço (apoio a planta trepadeira)  e banco 

de concreto com base de cogogós de concreto, 40x40x8,5 cm - base 

assento, pintado cor amadeirado. Incluso argamassa

1,00 Unid. 2.450,00           3.043,64    675,00         838,55      3.043,64                838,55                  3.882,19                

10.2 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

1,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      1.142,92                298,15                  1.441,07                

10.3 Cotação

Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

10.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

36,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        2.459,75                1.073,35               3.533,10                

10.5 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

10.6 98524

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

8,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         161,50                   74,54                   236,04                   

9.031,52                2.870,96               11.902,48              

11 ILHA 9

11.1 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

1,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      1.142,92                298,15                  1.441,07                

11.2 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

24,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        1.639,84                715,56                  2.355,40                

11.3 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

11.4 Cotação

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

4,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         80,75                     37,27                   118,02                   

3.410,11                1.289,51               4.699,62                

12 ILHA 10

12.1 Cotação

Pergolado de concreto armado, com 2 pilares 15X15cm e 2 caibros de 

concreto 08X15cm pintado em cor amadeirado com tinta base PU, 

cobertura com suporte de tela de aço (apoio a planta trepadeira)  e banco 

de concreto com base de cogogós de concreto, 40x40x8,5 cm - base 

assento, pintado cor amadeirado. Incluso argamassa

2,00 Unid. 2.450,00           3.043,64    675,00         838,55      6.087,27                1.677,11               7.764,38                

12.2 Cotação
Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

12.3 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

74,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        5.056,16                2.206,32               7.262,49                

12.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

16,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        1.093,22                477,04                  1.570,27                

12.5 Cotação

Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

das árvores no meio das quadras)

8,00 Unid. 16,25                20,19         7,50             9,32         161,50                   74,54                   236,04                   

14.075,26              4.782,86               18.858,11              



 

 
 
 
 
 

1. DO VALOR DE REFERÊNCIA PARA PROPOSTA 

1.1. O valor global de referência para este certame, será o constante na planilha 
orçamentária acima, e não poderá ser ultrapassado, quando da apresentação da 
proposta de preço das empresas participantes. 

1.2. Dada a informação acima, a proposta de preços das empresas participantes 
deverá seguir os moldes da planilha de proposta de preços do anexos deste edital, 
assim como deverá ser apresentada da mesma forma, sob pena de ser 
considerada em desconformidade com o edital e a participante desclassificada. 

1.3. Se a quantidade final for maior do que a quantidade de referência estimada, 
será feito termo aditivo de quantitativo e valor, assinado por ambas as partes, 
referente à quantidade excedente adicionada ao contrato. 

13 ILHA 11

13.1 Cotação

Pergolado de concreto armado, com 2 pilares 15X15cm e 2 caibros de 

concreto 08X15cm pintado em cor amadeirado com tinta base PU, 

cobertura com suporte de tela de aço (apoio a planta trepadeira)  e banco 

de concreto com base de cogogós de concreto, 40x40x8,5 cm - base 

assento, pintado cor amadeirado. Incluso argamassa

1,00 m 2.450,00           3.043,64    675,00         838,55      3.043,64                838,55                  3.882,19                

13.2 Cotação

Banco em concreto armado sem encosto, com dimensões 140x40x48cm, 

assento em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada),  com 

pintura tinta acrílica duas demãos

2,00 Unid. 920,00              1.142,92    240,00         298,15      2.285,83                596,30                  2.882,14                

13.3 Cotação
Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto 

armado, dimensões 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste 

p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.

1,00 Unid. 1.350,00           1.677,11    280,00         347,84      1.677,11                347,84                  2.024,95                

13.4 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

68,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        4.646,20                2.027,43               6.673,64                

13.5 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno (ao redor do poste)

8,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        546,61                   238,52                  785,13                   

13.6 98524 Guia modular de concreto pré-fabricado, curvo, dimensões 56x15x5cm, cor 

cinza (natural), Encaixado entre si e assentado em argamassa. (ao redor 

12,00 m² 16,25                20,19         7,50             9,32         242,25                   111,81                  354,06                   

12.441,63              4.160,46               16.602,10              

14 RUA LATERAL

14.1 TREVO

14.1.1 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

166,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        11.342,20              4.949,32               16.291,52              

11.342,20              4.949,32               16.291,52              

14.2 CANTEIRO 1

14.2.1 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

336,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        22.957,70              10.017,91             32.975,61              

22.957,70              10.017,91             32.975,61              

14.3 CANTEIRO 2

14.3.1 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

62,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        4.236,24                1.848,54               6.084,79                

4.236,24                1.848,54               6.084,79                

14.4 CANTEIRO 3

14.4.1 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

346,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        23.640,97              10.316,06             33.957,03              

23.640,97              10.316,06             33.957,03              

14.5 CANTEIRO 4

14.5.1 Cotação

Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,

formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). 

Incluso rejuntamento interno

230,00 Unid. 55,00                68,33         24,00           29,82        15.715,10              6.857,50               22.572,59              

15.715,10              6.857,50               22.572,59              

77.892,21              33.989,33             111.881,54             

15 PAISAGISMO

15.1 98505 Plantio de Forração - vegetação a definir 495,40 m² 34,96                43,43         15,00           18,63        21.515,62              9.231,53               30.747,15              

15.2 98516 Plantio de palmeira com muda menor ou igual a 2,00mt (Palmeira Jerivá) 32,00 un 211,52              262,77       85,00           105,60      8.408,68                3.379,06               11.787,74              

15.3 98510 Plantio de arbusto ou cerca viva(Jasmin) 7,00 un 19,95                24,78         14,50           18,01        173,49                   126,09                  299,58                   

15.4 7253 Terra Vegetal 8,00 m³ 154,28              191,66       45,00           55,90        1.533,30                447,23                  1.980,52                

31.631,09              13.183,91             44.815,00              

16 SERVIÇOS FINAIS

16.1 98519 Limpeza final da obra 300,00 m² 1,12                  1,39           0,65             0,81         417,41                   242,25                  659,66                   

417,41                   242,25                  659,66                   

226.384,47R$        89.838,27R$         316.222,74R$        



 
1.4. Se a quantidade final for menor do que a quantidade de referência estimada, 
será feito termo de supressão de quantitativo e valor, assinado por ambas as 
partes, referente à quantidade remanescente adicionada ao contrato. 

1.4. Dadas as informações acima, é sabido pela empresa vencedora, que a 
quantidade utilizada para todos os itens, assim como a utilização ou não de algum 
item serão a base de pagamento dos referidos itens somados ao restante da 
proposta da empresa CONTRATADA, formando o valor global a ser pago. 
 

 Trindade do Sul, 12 de maio de 2022. 

 

 

Setor de Licitações e Contratos 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

_______________________, inscrita no CNPJ sob no _______________, 

estabelecida na rua __________________, na cidade de ___________________, 

representada neste ato por seu ______________ (procurador, sócio, etc), (qualificação), 

portador do CPF ______________, residente e domiciliado ___________________, 

declara para fins de participação conforme Edital de Pregão Presencial no __/20___, com 

data de abertura para o dia _________, da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, que 

a proposta emitida por esta empresa tem a validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Local e data. 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

*************************************************** 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

 

 

___________________, inscrito 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 menos, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

________________________ 

(data) 

 

________________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

_______________________, inscrita no CNPJ sob no _______________, 

estabelecida na rua __________________, na cidade de ___________________, 

representada neste ato por seu ______________ (procurador, sócio, etc), (qualificação), 

portador do CPF ______________, residente e domiciliado ___________________, 

declara para fins de participação conforme Edital de Pregão Presencial no ___/20___, com 

data de abertura para o dia _________, da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, que 

CONCORDA com as condições do presente edital.  

 

 



 
Local e data. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO PARA  

 

  O MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede _____________________, __________________, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. _____________________, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr.ELIAS MIGUEL SEGALLA , denominado de CONTRATANTE, e, do 

outro lado, a empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº. __________, com sede na Rua __________, na cidade de 

__________________, denominada de CONTRATADA, com fundamento na Lei 

Federal nº. 8.666/93 e no PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. /2022 firmam o presente contrato nos termos das cláusulas que 

seguem e que são aceitas pelas partes: 

  Do objeto: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS  E 

RÓTULAS DA AVENIDA PINHEIRO ,  RUA UMBU E AVENIDA 

PRIMAVERA, conforme termo de referência do edital. 



 
 

1. Do preço: 

1.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ XXXXXXX 

(XXXXXXXXXX). 

1.2. O(s) preço(s) acima mencionado(s) contempla(m) todos os custos direta ou 

indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução do contrato. 

 

2. Das condições de pagamento: 

 

2.1. O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico- Financeiro (em 

anexo e feitas as vistorias pelo contrato. 

2.2. A fiscalização do Município somente atestará a aquisição/prestação de serviço e 

liberará a nota fiscal para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as 

condições pactuadas. 

2.3. As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas, fazendo, nesse 

caso, o Município de General Câmara fará a devida comunicação à CONTRATADA, 

dentro do prazo fixado para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua 

correção ou substituição das faturas/notas fiscais, para seu pagamento, sem prejuízo ao 

disposto no item 3.3. 

2.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 

contratual. 

3. Dos prazos de execução/entrega: 

3.1. Os prazos de execução/entrega dos objetos/serviços serão de acordo com o 

Cronograma Físico- Financeiro, em anexo no site www.trindadedosul.rs.gov.br. 

3.2. O recebimento de produtos e/ou prestação de serviços, provisório ou definitivo, 

não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhes sanar 

quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos. 



 
3.3. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à 

fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada no 

fornecimento ou no controle do fornecimento, bem como qualquer fato que possa colocar 

em risco a segurança e a qualidade dos produtos dentro dos parâmetros pactuados. 

4. Da dotação orçamentária: 

5. Do reajuste:   

6.1. Vedada à inclusão, por ocasião do reajuste, de componentes não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, ficando 

essa comprovação a cargo da EMPRESA CONTRATADA. 

7. Da garantia: 

7.1. Todas as garantias estão estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Código 

Civil, dessa forma, seguindo o que a própria lei estabelece. Salienta-se o cumprimento 

das Normas Brasileiras, bem como as Normas Regulamentadoras. 

 

8. Das obrigações do contratante: 

Cabe ao CONTRATANTE: 

8.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento; 

8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a 

obrigação de fornecimento dentro das normas do contrato; 

8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 

8.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 

8.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 

8.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

9. Dos encargos da contratada: 

Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 



 
9.1. Fornecimento/prestar serviço, do objeto contratado obedecendo às quantidades e 

especificações discriminadas no Anexo Único deste contrato; 

9.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências do CONTRATANTE; 

9.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo 

CONTRATANTE; 

9.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados; 

9.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

9.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados quando da execução do objeto contratado; 

9.7. A Contratada compromete-se, a adotar as medidas corretivas necessárias, no prazo 

de 48 (Quarenta e oito) horas após, a notificação feita pelo CONTRATANTE, sob pena 

das sanções previstas em lei e/ou no contrato. 

9.8. Executar, às suas expensas, a prestação de serviço do objeto deste contrato, 

mediante solicitação da Secretaria requisitante, no prazo fixado; 

9.9. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados 

do término do prazo de fornecimento/prestação de serviço, os motivos que 

impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos neste contrato; 

9.10. Na execução do objeto, a CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, 

durante o período de vigência deste contrato, as normas de higiene e segurança, por cujos 

encargos responderá unilateralmente, devendo observar também os requisitos de 

qualidade, determinados pelo CONTRATANTE, através do setor responsável pela 

fiscalização, aprovação e liberação do objeto; 

9.11. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à 

fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 

execução ou no controle do objeto, bem como qualquer fato que possa colocar em risco 

a segurança e a qualidade dos mesmos e sua execução dentro do prazo pactuado; 



 
9.12. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência 

deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

10. Da alteração contratual: 

10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

11. Da fundamentação legal e da vinculação ao edital e à proposta: 

11.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 

1993, com suas alterações posteriores, assim como na Lei 10.520/2002. 

11.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo Administrativo 

especialmente: 

11.2.1. Do edital do Pregão Presencial 061/2021. 

11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

12. Da rescisão: 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso 

XVII; 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados no processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



 
12.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de 

eventual rescisão contratual. 

13. Das sanções: 

13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 

celebrado está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes 

e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

a) Advertência; 

b) Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pelo Município de Trindade do Sul/RS, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos 

do subitem 13.8; 

d) Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento 

de fornecedores do Município de Trindade do Sul/RS; 

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

13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação 

vigente poderão ser  aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o 

princípio da proporcionalidade; 

13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento 

das normas do contrato celebrado. 

13.4. A multa aplicável será de: 

a) 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez 

por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a 

contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as 

sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso; 

b) 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, 

calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4; 



 
c) 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado 

sobre o valor correspondente à parte não cumprida; 

d) 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do 

contrato ou da nota de empenho; 

e) 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, 

exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota 

de empenho. 

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir 

do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente 

normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras; 

13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou 

entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, 

exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será 

aplicada multa. 

13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente 

obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de General Câmara, 

sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

d) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a 

CONTRATADA permanecer inadimplente; 

e) Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal; 

f) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 

III. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; IV. For 

multada, e não efetuar o pagamento. 

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) 

anos. 



 
13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município de Trindade do Sul/RS são sanções 

administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, 

sendo aplicadas, por igual período. 

g) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

h) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

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

sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos 

resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 

impedimento aplicadas. 

i) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Município de Trindade do Sul/RS, quanto à 

Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na 

licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do 

fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para 

apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da 

notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 

13.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o 

prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da 

notificação. 

14. Gestão do contrato: 

14.1. DO GESTOR/FISCALIZADOR: 

14.1.1. Ao gestor do contrato cabem as seguintes atribuições: 

14.1.1.1. Liquidação da despesa; 



 
14.1.1.2. Verificação da situação de regularidade com FGTS, Fazenda Federal, 

Fazenda estadual, Fazenda Municipal, sede da empresa, contratada, anteriormente a cada 

pagamento, se for contrato de execução continuada ou parcelada; 

  

 

14.1.1.3. Se os documentos estiverem com a validade vencida, solicitar sua 

apresentação; 

14.1.1.4. Autorizar a realização do pagamento devido; 

14.1.1.5. No caso de serviço continuado, informar, em tempo hábil, a autoridade 

competente para solicitar nova contratação; 

14.1.1.6. Dar andamento as questões encaminhadas pela fiscalização quando 

necessário Gestor e fiscal, nomeado do contrato XXX/2022: 

Nome Matrícula 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

15. Da retenção do INSS: 

15.1. No momento do pagamento, quando for o caso, o CONTRATANTE realizará a 

retenção do valor a ser recolhido para o INSS, conforme legislação vigente. 

 

16. Das disposições gerais: 

16.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito 

cumprimento dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa 

dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia, nem afetará o direito das partes 

de exercê-lo a qualquer tempo. 

16.2. Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante 

deste instrumento, como se nele estivessem contidas, a Lei Federal n°. 10.520/02, 

regulamentada e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93. 

17. Do foro: 



 
17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Nonoai, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes 

do presente contrato. 

17.2 E, por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente ato, em quatro vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas, que, achado conforme e assinado, foi 

entregue as partes. 

 

 

 

 

Trindade do Sul RS,  ____de ______________ de 2022. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL  EMPRESA XX 

ELIAS MIGUEL SEGALLA     Xxxxxxxx 

CONTRATANTE     CONTRATADA  

 

Testemunhas: 

 

 

 

 


