ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 1032/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HIDRÁULICOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM
ALVENARIA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO EM
MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATZADOR
DE AR; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA; SERVIÇOS DE
PINTURA PREDIAL; SERVIÇOS DE SERRALHERIA; SERVIÇOS DE
FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS; E SERVIÇOS DE
DESOBSTRUÇÃO – PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEUS ANEXOS E DO CORPO DE
BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº 2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO Nº 3265 DE 22/02/02.
O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público interno,
estabelecida na Av. Sílvio Sanson, 1135, na cidade de Guaporé - RS, de conformidade com a Lei
n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e os Decretos Municipais nº 3439/2003 de 01.08.2003,
4314/2009, de 31.12.2009, 4761/2012, de 06.02.2012, 5616/2017 de 20.01.2017 e 5649/2017 de
30.03.2017 e suas alterações, com aplicação subsidiária da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações, torna público aos interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 226/2019, no sistema de REGISTRO DE PREÇOS, com a
finalidade de FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREDIAL EM ALVENARIA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL,
MOBILIÁRIO EM MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATZADOR DE AR; SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO TELEFÔNICA; SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL; SERVIÇOS DE
SERRALHERIA; SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS;
E SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO – PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEUS ANEXOS E DO CORPO DE BOMBEIROS
DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2346/01 DE 26/12/01
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E DECRETO Nº 3265 DE 22/02/02, pelo critério de Menor Preço - Global por Lote, sendo do
tipo Menor preço, de acordo com o que determina o Decreto Municipal nº 5008 de 12 de agosto
de 2013, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais condições deste Edital. As propostas e a
documentação devem ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal até o início da
sessão pública.
ORIGEM: Solicitação de Serviços nº 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240 e 2241 de 2019.
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Trânsito; Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação; Secretaria Municipal
de Educação; Secretaria Municipal de Obras e Viação; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura e Esporte;

1. LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada no setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de
Guaporé/RS, situado na Av. Silvio Sanson, 1135, centro, no dia 05 de setembro de 2019, com
início às 09 horas, horário de Brasília - DF.
2. OBJETO
2.1. A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de Menor preço - Global por
Lote, para FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREDIAL EM ALVENARIA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO
EM MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS EM
MANUTENÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE CLIMATZADOR DE AR; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
TELEFÔNICA; SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL; SERVIÇOS DE SERRALHERIA;
SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS; E SERVIÇOS DE
DESOBSTRUÇÃO – PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, SEUS ANEXOS E DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE
GUAPORÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO Nº 3265
DE 22/02/02, especificadas neste edital, para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem
fornecidas, quando delas o Município tiver necessidade.
2.2. A especificação completa dos serviços consta no ANEXO I – Termo de Referência deste
instrumento licitatório.
2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717
CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br
2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

GABINETE DO PREFEITO

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
2.4 Os serviços a serem contratados serão prestados nas dependências dos prédios públicos do
Município de Guaporé, englobando todas as Escolas Municipais e seus anexos, Unidades de
Saúde, Centro de Saúde e seus auxiliares (CAPS), Centro Administrativo com suas respectivas
secretarias e departamentos, Casa da Cultura, Secretarias e departamentos instalados na Casa da
Cultura, Museu Municipal, Centro Municipal Carlo Termignoni e secretarias e departamentos lá
instalados, Casa de Acolhimento, Centro Social Urbano e demais departamentos, Cristo Redentor,
Pórtico de acesso à cidade, Estádio Ernesto Dorneles, Praça Vespasiano Corrêa, Praça Rosa Sella,
Praça Getúlio Vargas Castelinho tipo tenda localizado na Praça Vespasiano Corrêa, pontos de
iluminação pública distribuídos pelo Município de Guaporé/RS, e demais ações e atividades
desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.
2.5. É de responsabilidade da contratada o fornecimento de mão de obra, ferramentas e
utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas.
3. DA PARTICIPAÇÃO E DAS VEDAÇÕES
3.1. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, e que satisfaçam
todas as exigências contidas no corpo do instrumento convocatório, em seus anexos e na
legislação que rege a matéria.
3.1.1. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser
exigida a comprovação a qualquer tempo.
3.1.2 A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, e que tenha auferido, no ano
calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 360.000,00 (microempresas) e superior a R$
360.000,00 até R$ 4.800.000,00 (Empresas de Pequeno Porte), bem como para a cooperativa que
tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (conforme
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007 e 3º da Lei Complementar nº 123/2006), deverão
comprovar o seu enquadramento, conforme as normas estabelecidas neste edital.
3.2. Não poderá participar a empresa que:
3.2.1. Tiver sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
3.2.2. Estiver sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
3.2.3. Encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou
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qualquer dos seus órgãos.
4. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas em até 2 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, e deverão ser protocoladas junto ao
Protocolo Geral da Secretaria de Administração.
4.2. As petições das impugnações serão decididas pelo pregoeiro no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
4.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
5. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
5.1. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS
ENVELOPES.
5.2. O credenciamento dar-se-á no início da sessão pública, conforme segue:
a) Termo de Credenciamento (conforme modelo no Anexo IV deste edital) outorgado pelos
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, com
assinatura reconhecida em cartório, acompanhada de documento de identidade, juntamente
com cópia autenticada do contrato social, ou do estatuto social registrado ou da sua
publicação em órgão da imprensa oficial, a fim de comprovar se o outorgante possui
poderes para tal, ou;
b) Instrumento público ou particular de procuração, com a firma do outorgante reconhecida
em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do
outorgado, constando ainda a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação
pública juntamente com cópia autenticada do contrato social, ou do estatuto social
registrado ou da sua publicação em órgão da imprensa oficial, a fim de comprovar se o
outorgante possui poderes para tal, ou;
c) No caso de Sócio ou Diretor da empresa licitante deverá anexar cópia autenticada do
contrato social, ou do estatuto social registrado ou da sua publicação em órgão da imprensa
oficial, para comprovação que tem poderes para tomar e assinar decisões para a empresa.
5.3. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios
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previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, e que tenha auferido, no ano
calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 360.000,00 (microempresas) e superior a R$
360.000,00 até R$ 4.800.000,00 (Empresas de Pequeno Porte), bem como para a cooperativa que
tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (conforme
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007 e 3º da Lei Complementar nº 123/2006), deverá
comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica, no momento do credenciamento,
juntando DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA (ANEXO VIII) referente ao ano
vigente, assinada por contador ou técnico contábil responsável. Além da assinatura do
contador, o documento deverá conter a assinatura do sócio administrador da empresa.
5.4. O Pregoeiro poderá, no decorrer do certame, consultar o Cadastro da licitante, para comprovar
os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso necessário.
5.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recurso é obrigatória a
presença da licitante ou de seu representante legal em todas as sessões públicas referente ao
certame.
5.6. O uso de telefone celular durante a sessão fica condicionado a permissão por parte do
Pregoeiro (a).

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1. Na data e hora fixadas neste Edital, as empresas interessadas, deverão comparecer e entregar
junto ao Setor de Licitações, os 02 (dois) envelopes referentes à PROPOSTA E
DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, contendo na sua parte externa frontal, a seguinte
inscrição:
AO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 226/2019.
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa).
CONTATO: (Telefone e E-mail).
AO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 226/2019
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa).
CONTATO: (Telefone e E-mail).
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6.2. Não serão autenticados documentos, no Setor de Licitações, no dia do certame.
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes referentes às PROPOSTAS DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO, juntamente com a
Declaração de Habilitação (ANEXO VII), e a declaração solicitada no item 5.3 (para as
empresas que se enquadram no referido item), entregue em mãos para o Pregoeiro, fora dos
envelopes.
7.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhum licitante retardatário.
7.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados no início da sessão pública, os quais
deverão comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais e para a prática dos demais atos do certame, conforme disposto no item 5.2 deste edital.
8. PROPOSTA DE PREÇO
8.1. As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 01, em uma via, preenchida, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada e identificada com a razão social da licitante.
8.2. A proposta deverá conter:
a) Valor ofertado em moeda corrente nacional (real), onde estejam incluídas todas as
despesas inerentes ao fornecimento do objeto licitado como obrigações fiscais, encargos
etc. (modelo ANEXO III).
b) Descrição detalhada e os preços unitário e total dos itens e o valor Global do lote
ofertado.
c) Data e assinatura do responsável legal da empresa.
d) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, nome e número do banco, agência e
conta bancária, em nome da empresa licitante.
e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias
consecutivos contados a partir da data prevista para a entrega dos envelopes. A data da
validade da proposta não se confundirá com a data de vigência da Ata de Registro de
preços que é de 12 meses.
f) Apresentar conjuntamente com a proposta (envelope nº 01) Planilha de Composição
de Custos para Formação de Preços unitários de cada Serviço cotado.
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IMPORTANTE: É de exclusiva responsabilidade do licitante a formação e apresentação
da planilha de composição de custos, devendo preenchê-la e apresentá-la, em
conformidade com a sua realidade, bem como considerando o exposto neste edital. A
planilha de composição de custo apresentada deverá condizer com o valor cotado na
proposta.
8.3. Para efeito de julgamento esta licitação é do tipo Menor Preço pelo critério de Menor Preço
– Global por Lote.
8.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo,
duas casas decimais após a vírgula.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), superiores àquela poderão
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do
vencedor.
9.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.1, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e
sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a
proclamação do vencedor.
9.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
9.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda ordem de
classificação decrescente dos preços.
9.6. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 1,00 (um real).
9.7. É vedada a oferta de lance com valores iguais aos já ofertados.
9.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717
CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br
7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

GABINETE DO PREFEITO

penalidades previstas neste Edital.
9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.10. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
9.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o critério de Menor
preço - Global por Lote, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-o com os valores consignados na Tabela de Composição de Valores de Referência,
decidindo, motivadamente, a respeito.
9.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.
9.14. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, §2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas
que atenderem ao item 5.3 deste Edital.
9.15. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
9.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco)
minutos para ofertas de novo lance inferior àquela considerada, até então, de menor preço ou
para a desistência, na ordem de classificação apresentada.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma do
item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresa de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes que se enquadrarem na hipótese da alínea “a” deste Edital, a apresentação de
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nova proposta, no prazo previsto no mesmo item.
9.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 9.15 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originalmente de menor valor.
9.18. O disposto nos itens 9.13 a 9.16 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.
9.19. Serão desclassificadas as propostas:
a) que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;
b) que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais,
de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem
como as que não atenderem aos requisitos deste edital;
c) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis;
9.19.1. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
9.20. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
9.21. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, da
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos
interpostos.
9.22. A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações,
conforme previsto neste Edital.
9.23. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no Envelope nº 02 a documentação abaixo
descrita, na seguinte ordem:
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10.1.1. DECLARAÇÕES
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme modelo Anexo V deste edital;
b) Declaração de Idoneidade, e sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo
superveniente para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da
Lei 8.666/93;
10.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, e da sua publicação;
c) Indicação do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova,
indicando a diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, 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.: Ficará dispensada da apresentação do documento solicitado nesse item, a licitante que o já
tiver apresentado no presente certame quando do credenciamento.
10.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, por meio da
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT (expedida pela Justiça do Trabalho).
10.1.4. REGULARIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica. Se esta não possuir especificação quanto a sua
validade, subtender-se-á a validade de 90 (noventa) dias da data de sua emissão.
10.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa interessada em participar dos itens correspondentes aos serviços
Hidráulicos, Predial em Alvenaria, Elétrica, Eletrônica, Telefônica, Pintura Predial e
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Instalação e Desinstalação de Climatizadores de Ar deverá apresentar no certame os
seguintes documentos técnicos:
a)
Prova de Inscrição da licitante junto ao órgão competente da categoria, contendo o
responsável técnico; e
b)
Prova de Inscrição do Responsável Técnico junto ao órgão competente da
categoria.
c)
Responsável técnico, junto ao CREA/RS e/ou Conselho Federal Dos Técnicos
Industriais
d)
Atestado de Comprovação de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a licitante tenha realizado a
prestação de tais serviços supracitados, de no mínimo 50% do solicitado pelo Município de
Guaporé/RS, assinado por pessoa devidamente identificada, hábil a responder pelo emitente.
10.2. Os documentos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.4 poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral (CRC) em vigor, expedido pelo Município de Guaporé/RS. No
caso de documentos com prazo de validade vencido deverão anexar junto ao CRC a documentação
atualizada, em original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor público do município de
Guaporé, responsável pelo recebimento dos mesmos.
10.3. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item 5.3 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade
fiscal, previstos nas alíneas "b" a "f" do item 10.1.3 deste Edital, terá sua habilitação
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em
(05) cinco dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
10.4. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde
que seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório.
O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.5. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro
pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo,
após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
11.1. Os documentos apresentados para habilitação deverão ser em seu Original ou através de
Cópia Autenticada em cartório ou por servidor público municipal do Município de Guaporé/RS,
conforme art. 32 da Lei 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se o proponente a fornecer ao
Pregoeiro os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados.
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11.2. Não serão autenticados documentos no setor de licitações no dia marcado para abertura dos
envelopes.

12. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
12.1. O valor unitário previsto para cada item do objeto licitado é o estipulado no Termo de
Referência - valor unitário, anexo deste edital.
12.2. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este
edital, bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis, na forma da lei (Lei nº
8.666/93, art. 48, II).

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Não tendo sido interpostos recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante cuja proposta for considerada vencedora e a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório. Decididos os recursos porventura interpostos,
tanto a adjudicação quanto a homologação caberão à autoridade competente.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
14.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recorrer e à adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
14.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que
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houver dado causa à demora.
14.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais e os enviados
por e-mail.
14.6. Os recursos poderão ser os encaminhados por correios ou entregues pessoalmente, e deverão
ser protocolados no Protocolo Geral da Secretaria Municipal da Administração.
14.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, aquele
que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que
a viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

15. DOS PRAZOS, DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará
o vencedor para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87, I a IV, § 1.º. a 3.º. da Lei Federal
8.666/97 e suas alterações, restando caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida,
ficando sujeita à aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total da proposta apresentada, além da suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos.
15.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período,
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante no item 15.1.
15.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
da mesma, 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 das sanções cabíveis.
15.4. O prazo de vigência do presente REGISTRO DE PREÇOS será de 12(doze) meses, a contar
de sua assinatura.
15.5. Os serviços deverão ser executados na data e local informados pela Secretaria
solicitante, livre de frete, descarga e encargos para o Município.
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15.5.1. Os serviços a serem contratados serão prestados nas dependências dos prédios públicos do
Município de Guaporé, englobando todas as Escolas Municipais e seus anexos, Unidades de
Saúde, Centro de Saúde e seus auxiliares (CAPS), Centro Administrativo com suas respectivas
secretarias e departamentos, Casa da Cultura, Secretarias e departamentos instalados na Casa da
Cultura, Museu Municipal, Centro Municipal Carlo Termignoni e secretarias e departamentos lá
instalados, Casa de Acolhimento, Centro Social Urbano e demais departamentos, Cristo Redentor,
Pórtico de acesso à cidade, Estádio Ernesto Dorneles, Praça Vespasiano Corrêa, Praça Rosa Sella,
Praça Getúlio Vargas Castelinho tipo tenda localizado na Praça Vespasiano Corrêa, pontos de
iluminação pública distribuídos pelo Município de Guaporé/RS, e demais ações e atividades
desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.
15.6. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados.
15.7. A prestação de serviço, após a assinatura do Contrato, deverá ser realizada conforme
solicitação da respectiva Secretaria, livre de despesas, frete, descarregamento, deslocamento,
alimentação, transporte e demais encargos para o Município.
15.8. Quanto aos serviços Hidráulicos, Predial em Alvenaria, Elétrica, Eletrônica, Instalação e
Desinstalação de Climatizador de Ar e Telefônica, é responsabilidade da(s) empresa(s)
vencedora(s) a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
quitada, no prazo de 5 (cinco) dias, após a assinatura do contrato ou emissão da autorização de
fornecimento.
15.9. É de responsabilidade da empresa vencedora o fornecimento dos equipamentos de proteção
individuais, quando da prestação dos serviços.
15.10. A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as especificações constantes
deste Edital.
.
16. DA FORMA DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado à vista, em até 30 dias, após a execução dos serviços e emissão
da Nota Fiscal, mediante conferência e recebimento definitivo dos serviços pelo Município.
16.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal do material (s) entregue(s) de
acordo com o respectivo Termo de Autorização de Fornecimento ou Contrato.
16.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPAv. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717
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M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.
16.4. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos nos termos da lei que
regula a matéria.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Os casos de inexecução contratual, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o licitante às penalidades previstas no Art. 87
da Lei 8.666/93, das quais se destacam:
a) advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades passíveis de
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado;
b) multa de 4% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização por hora de atraso
injustificada na execução ou nas obrigações contratuais, até o limite de 01(uma) hora, após
será considerado como inexecução contratual:
c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação: deixar de manter a proposta (recusa
injustificada para contratar);
d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e
multa de 10% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução parcial do
contrato ou das obrigações;
e) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e
multa de 15% sobre valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução total do
contrato ou das obrigações;
f) declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 15% sobre o valor total do
Contrato: causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das
obrigações, praticar ato ilícito visando frustrar ou fraudar a execução do contrato.
17.2. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
17.3. As multas serão calculadas sobre o valor total da Contratação.
17.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
17.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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17.6. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela Administração.
17.7. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e "e", do item 17.1, caberá
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
17.8. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da
unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
17.9. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78
da Lei 8.666/93.
17.10. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada;
c) em caso de transferência, no todo ou em parte das obrigações assumidas sem prévia e
expressa autorização do Município;
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
e) mais de 2 (duas) advertências.
17.11. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência
administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas
alterações.
17.12. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não
celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração ou cometer fraude fiscal, será declarado inidôneo
e ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 05 (cinco)
anos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

18. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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18.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.°8.666-93, será
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

19. DA FISCALIZAÇÃO
19.1. A fiscalização será efetuada pelo secretário correspondente (Titular da pasta) ou pessoa por
ele designada, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
20.1. As despesas decorrentes da futura contratação oriunda desta licitação correrão à conta das
dotações orçamentárias indicadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, previstas no orçamento
municipal vigente, no momento da contratação.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do
presente edital.
21.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local
estabelecidos neste edital.
21.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos, conforme artigo 43, §3º da Lei 8.666/93.
21.4. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta, conforme dispõe o artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93.
21.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste
Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93.
21.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, no que for de sua competência, que
decidirá com base na legislação em vigor, e pela Administração Municipal.
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21.7. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
21.8. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Guaporé, na data marcada, a reunião
realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.
21.9. DA ATA DE REGISTRO a ser assinada com o vencedor da presente licitação constarão as
cláusulas necessárias previstas da Lei n.º 8.666/93.
21.10. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
Anexo I – Termo De Referência;
Anexo II – Projeto Básico;
Anexo III – Modelo Padrão Para Apresentação Da Proposta;
Anexo IV – Modelo Credenciamento;
Anexo V– Modelo Declaração Cumprimento Art. 7º Da Constituição Federal;
Anexo VI – Modelo De Declaração De Idoneidade;
Anexo VII – Modelo De Declaração De Habilitação;
Anexo VIII – Modelo de Enquadramento;
Anexo IX – Minuta Da Ata De Registro De Preço; e
Anexo X – Minuta De Contrato.
21.11. O Município reserva-se o direito de anular ou revogar a presente Licitação, devidamente
justificada, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
21.12. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:30h às 11:00h na
Prefeitura Municipal de Guaporé/RS, no Setor de Licitação, sito na Av. Silvio Sanson, 1135,
centro, telefone (54) 3443-5717, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, e pelo
site: www.guapore.rs.gov.br

Guaporé/RS, 22 de agosto de 2019.

VALDIR CARLOS FABRIS PREFEITO

JONAS AGOSTI
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS nº 59.450
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Item

Quant.

UN

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Valor
Valor Total
Unitário de
de
Referência Referência
(R$)
(R$)

LOTE I – Serviços Hidráulicos
01

1900

H

Serviços hidráulicos para manutenção de bens imóveis

26,26

49.894,00

02

1200

H

Serviços hidráulicos para reparação de cabos e mangueiras

26,26

31.512,00

Valor Global de Referência do Lote (R$):

R$ 81.406,00

LOTE II – Serviços de Manutenção Predial em Alvenaria
01

4000

H

Serviços de alvenaria para manutenção de bens imóveis

Valor Global de Referência do Lote (R$):

26,08

104.320,00

R$ 104.320,00

LOTE III – Serviços de Manutenção Predial, Mobiliário em Madeira e Afins
01

1800

H

02

1300

H

03

1200

H

Serviços de marcenaria para manutenção em bens imóveis
Serviços de marcenaria para manutenção de mobiliário em
madeira e afins
Serviços de marcenaria para montagem e desmontagem de
prateleiras

Valor Global de Referência do Lote (R$):

23,38

42.084,00

23,38

30.394,00

23,38

28.056,00

R$ 100.534,00

LOTE IV – Serviços de Manutenção Elétrica
01

3500

H

02

850

H

03

1100

H

04

1000

H

Serviços elétricos para manutenção de bens imóveis
Serviços elétricos para instalação de cabos de rede para
internet
Serviços elétricos para instalação de cabos de rede para
telefone
Serviços elétricos para manutenção da rede de iluminação
pública

Valor Global de Referência do Lote (R$):

33,49

117.215,00

33,49

28.466,50

33,49

36.839,00

33,49

33.490,00

R$ 216.010,50

LOTE V – Serviços de Manutenção Eletrônica
01

1500

H

02

1500

H

Serviços eletrônicos para manutenção de
equipamentos e eletrodomésticos, linha branca
Serviços eletrônicos para manutenção de
equipamentos e eletrodomésticos, linha industrial

máquinas,
máquinas,

Valor Global de Referência do Lote (R$):

58,91

88.365,00

58,91

88.365,00

R$ 179.730,00
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LOTE VI – Serviços de Instalação, Desinstalação e Manutenção de Climatizador de Ar
01

180

UN

Serviços de instalação de climatizador de ar

246,33

44.339,40

02

180

UN

Serviços de desinstalação de climatizador de ar

69,67

12.540,60

03

695

UN

88,67

61.625,65

04

695

UN

119,67

83.170,65

Serviços de limpeza, higienização e manutenção corretiva de
climatizador de ar
Carga de gás para climatizador de ar

Valor Global de Referência do Lote (R$):

R$ 201.676,30

LOTE VII – Serviços de Manutenção Telefônica
01

600

H

Serviços de instalação telefônica

33,50

20.100,00

02

600

H

Serviços de manutenção telefônica

33,50

20.100,00

Valor Global de Referência do Lote (R$):

R$ 40.200,00

LOTE VIII – Serviços de Pintura Predial
01

13000

M²

Limpeza/preparo de superfície para pintura

4,20

54.600,00

02

13000

M²

Limpeza e lavagem de telhado

4,20

54.600,00

03

13000

M²

Preparo e reparo de superfície para pintura

4,20

54.600,00

04

13000

M²

2,76

35.880,00

05

13000

M²

9,38

121.940,00

06

13000

M²

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, interna e
externa teto, uma demão
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em
paredes, duas demãos
Pintura esmalte em madeira e/ou ferro, duas demãos

4,53

58.890,00

07

13000

M²

Aplicação de textura manual em parede

9,38

121.940,00

Valor Global de Referência do Lote (R$):

R$ 502.450,00

LOTE IX – Serviços de Serralheria
01

1850

H

Serviços de serralheria para manutenção em bens imóveis

25,93

47.970,50

02

1850

H

Serviços de serralheria para manutenção de mobiliário e afins

25,93

47.970,50

03

750

H

Serviços de serralheria para manutenção de moldes viários e
congêneres

25,93

19.447,50

Valor Global de Referência do Lote (R$):

R$ 115.388.50

LOTE X – Serviços de Funilaria para Manutenção de Telhados
01

1450

MLS

Serviços de funilaria em algerosa (mão de obra e material)

53,40

77.430,00

02

1450

MLS

Serviços de funilaria em calha (mão de obra e material)

79,50

115.275,00

03

1450

MLS

Serviços de funilaria em tapa muro (mão de obra e material)

53,40

77.430,00

04

1450

MLS

Serviços de funilaria em rufos (mão de obra e material)

39,98

57.971,00

Valor Global de Referência do Lote (R$):

R$ 328.106,00
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LOTE X – Serviços de Deobstrução
01

1750

H

02

1750

H

Serviço de desentupimento mecanizado, com máquina
rotativa
Serviço de desentupimento manual

Valor Global de Referência do Lote (R$):

150,00

262.500,00

80,00

140.000,00

R$ 402.500,00

VALDIR CARLOS FABRIS
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019
ANEXO II
PROJETO BÁSICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÕES
PREDIAIS E OUTROS
1 – OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DIVERSOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EXECUTIVA DE
SISTEMAS, ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS,
consistindo nos seguintes serviços:
 Serviços hidráulicos;
 Serviços de manutenção preventiva, corretiva e executiva predial em alvenaria;
 Serviço de marcenaria para manutenção de bens imóveis e em mobiliário de
madeira e afins;
 Serviços de manutenção das instalações elétricas, cabos de rede e iluminação
pública;
 Serviços de manutenção eletrônicas para manutenção de maquinas, equipamentos e
eletrodomésticos;
 Serviços de instalação, desinstalação, manutenção, limpeza, higienização de
climatizadores de ar;
 Serviços de Manutenção em sistemas de telefonia;
 Serviços de lavagem e pintura predial;
 Serviços de serralheria para manutenção de bens imóveis, mobiliário, moldes e
congêneres;
 Serviços de funilaria para manutenção de telhados;
 Serviços de desentupimento mecanizado e manual.
Os serviços serão prestados, de regra, nas dependências dos imóveis do Município de
Guaporé/RS ou em locais designados pelas secretarias da municipalidade. Não obstante, poderá
ser requerida a prestação dos serviços em locais diversos ante o surgimento de necessidades
eventuais.
Os serviços abrangerão toda e qualquer instalação pública, prédio público ou congênere,
dentre os seguintes sistemas descritos nos itens supracitados.

2 – JUSTIFICATIVA:
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A depreciação natural dos bens públicos, permanentes e pertencentes ao Município de
Guaporé/RS, se agravam em seus prédios e locais públicos, considerando o grande fluxo de
pessoas, suas instalações e dependências serem antigas. Do mesmo modo a necessidade destes no
dia a dia, de seu rápido reparo para segurança e continuidade do trabalho é fundamental.
A falta de manutenção predial preventiva, principalmente nas instalações mais antigas,
pode levar ao colapso dos sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelo
Município, bem como gerar danos físicos e materiais.
Além disso, há a necessidade de constante manutenção preventiva e corretiva, sendo que
tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequência, de reparos para sanar defeitos
impossíveis de serem previstos ou evitados.
Considerando que a Administração não dispõe em seu quadro funcional de pessoal
específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação
dos serviços visando à execução das atividades de manutenção preventiva, corretiva e preditiva,
emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto
dos usuários das instalações, dos sistemas e dos equipamentos.
Desta maneira, pronuncia-se o Tribunal de Contas da União:
“A modalidade pregão não é aplicável à contratação de obras de
engenharia, locações imobiliárias e alienações, sendo permitida a sua
adoção nas contratações de serviços comuns de engenharia.” [...]
“É possível a contratação de serviços comuns de engenharia com
base em registro de preços quando a finalidade é a manutenção e a
conservação de instalações prediais, em que a demanda pelo objeto é
repetida e rotineira.” (Acórdão 3605/2014-Plenário, relator MinistroSubstituto Marcos Bemquerer Costa, 9.12.2014)
Assim sendo, justifica-se ainda, que é dever do Poder Público prezar pela manutenção e
conservações de seus bens patrimoniais, bem como zelar pela segurança dos transeuntes e
comunidade em geral, visto também que os imóveis encontra-se localizados em áreas da cidade,
possuem características históricas, de tradição perante toda a comunidade e também por possuir
um grande fluxo de movimentação.

3 – OBJETIVO:
Otimizar o resultado dos serviços e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, através
da contratação de mão de obra terceirizada, como alternativa para as atividades de manutenção dos
serviços públicos, administrados desenvolvidos pelas Secretarias Municipais, bem como dar
continuidade e o pleno atendimento a comunidade.

4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
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4.1.

Serviços Hidráulicos:
Prestação de serviços que englobam: fazer instalações hidrossanitários, instalar
condutores de água e esgoto, assentar manilhas, instalar registros, torneiras, pias, caixas sanitárias
e tubos de esgoto, reparar canos e mangueiras, confeccionar e fazer reparos em qualquer tipo de
junta em canalizações, coletores de esgoto, e distribuidores de água. Examinar instalações e
executar tarefas afins.
Subdividindo-se em dois itens:
a) Serviços Hidráulicos Para Manutenção de Bens Imóveis;
b) Serviços Hidráulicos Para Reparação de Canos e Mangueiras.

4.2.

Serviços De Manutenção Predial Em Alvenaria:
Prestação de serviços que englobam: trabalhos em alvenaria para trabalhar com
instrumentos de nivelamento, em prumo, construir e fazer reparos em alicerces, paredes, muros,
pisos, e similares, realizar pequenas reformar, preparar concreto e argamassa, fazer reboco, fazer
blocos de cimento, colocar telhas, azulejos e cerâmicas, trabalhar com qualquer tipo de material a
base de cal, cimento e outro material de construção e demais tarefas afins.
Subdividindo-se em um item:
a) Serviços De Alvenaria Para Manutenção de Bens Imóveis.

4.3.

Serviços De Marcenaria Para Manutenção Predial, Mobiliário Em Madeira E Afins:
Prestação de serviços que englobam: executar serviço em marcenaria em geral, tanto
na elaboração como no conserto e recuperação de móveis; preparar e assentar assoalhos, paredes,
tetos, foros internos e outros correlatos em móveis, reparar aberturas em geral (portas e janelas),
fazendo reparos em diferentes objetos de madeira, instalar fechaduras entre outro, incluindo
montagem e desmontagem de prateleiras e tarefas afins.
Subdividindo-se em três itens:
a) Serviços De Marcenaria Para Manutenção Em Bens Imóveis;
b) Serviços De Marcenaria Para Manutenção de Mobiliário Em Madeira E Afins; e
c) Serviços De Marcenaria Para Montagem e Desmontagem de Prateleiras.

4.4.

Serviços De Manutenção Das Instalações Elétricas:
Prestação de serviços que englobam: instalar, inspecionar e reparar instalações
elétricas, internas e externas, luminárias, refletores e demais equipamentos, instalação e
substituição de lâmpadas, cabos de transmissão; fazer instalações de cabo de rede para internet e
de telefone; construir redes de energia, para: telefone sem fio, autoclave, compressores, luz de
emergência, tomadas de energia, interruptores de luz e outros; zelar e conservar o bom
funcionamento da rede elétrica dos prédios municipais, tanto na área urbana como rural; Realizar
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717
CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br
24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ

GABINETE DO PREFEITO

manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, em qualquer ponto da área urbana e
rural, englobado troca de lâmpadas, relés, reatores, braços e afins.
Subdividindo-se em três itens:
a) Serviços Elétricos Para Manutenção De Bens Imóveis;
b) Serviços Elétricos Para Instalação De Cabos De Rede Para Internet;
c) Serviços Elétricos Para Instalação De Cabos De Rede Para Telefone;
d) Serviços Elétricos Para Manutenção da Rede de Iluminação Pública.

4.5.

Serviços De Eletrônica:
Prestação de serviços que englobam: reparação, manutenção e instalação de
equipamentos eletrônicos em geral, tais como: ferro de passar, chuveiro, fornos elétricos, microondas, bebedouros elétricos, aquecedores, ventiladores, enceradeiras, geladeiras, freezers, fogões a
gás, lavadoras de roupas, secadoras de roupas, televisores, aparelhos de DVD proceder à
conservação de aparelhagem eletrônica, realizando consertos, reparar relógios elétricos, e demais
equipamentos elétricos e eletrônicos que componham o patrimônio municipal, sendo eles
industriais ou linha branca, e executar tarefas afins.
Subdividindo-se em dois itens:
a) Serviços De Eletrônica Para Manutenção De Máquinas, Equipamentos e
Eletrodomésticos – Linha Branca;
b) Serviços De Eletrônica Para Manutenção De Máquinas, Equipamentos e
Eletrodomésticos – Linha Indústrial;

4.6

Serviços De Instalação, Desinstalação E Manutenção De Crimatizadores De Ar
Prestação de serviços que englobam: instalação, desinstalação, serviço de limpeza,
higienização e manutenção corretiva de climarizadores de ar e fornecimento de carga de gás para
os referidos equipamentos.
Subdividindo-se em quatro itens:
a) Serviço de Instalação de Climatizador de Ar;
b) Serviço de Desinstalação de Climatizador de Ar;
c) Serviço de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva de
climatizador de ar;
d) Carga de gás para Climatizador de ar.

4.7.

Serviços De Manutenção Telefônica:
Prestação de serviços que englobam: instalar e inspecionar e reparar instalações
telefônicas, internas e externas, reparação, conserto, manutenção e instalação de centrais
telefônicas, fazer instalações de cabos de telefone e executar tarefas afins.
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Subdividindo-se em dois itens:
a) Serviços De Instalação Telefônica;
b) Serviços De Manutenção Telefônica.

4.8.

Serviços Para Pinturas Prediais:
Prestação de serviços que englobam: executar trabalhos de pintura em geral. Preparar
tintas e vernizes em geral; preparar superfícies para pintura; remover e retocar pinturas; fazer
pequenos reparos em rebocos; realizar trabalhos de tratamento anticorrosivos; executar moldes a
mão livre; aplicar, com uso de modelo e sob orientação, letreiros, emblemas, placa, entre outros e
realizar tarefas afins.
Subdividindo-se em sete itens:
a) Limpeza e Lavagem de Parede para Pintura;
b) Limpeza e Lavagem de Teto;
c) Preparo e reparo de superfície para pintura;
d) Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, internar e externa teto Uma
Demão;
e) Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas
Demãos;
f) Pintura Esmalte Em Madeira e ou ferro, Duas Demãos;
g) Aplicação de textura manual em parede.

4.9

Serviços de Serralheria
Prestação de serviços que englobam: executar serviços como manutenção e
reparação de brinquedos em metal das escolas municipais, manutenção e reparos em berços de
metal, manutenção e reparação de portões, corrimões e cercas, manutenção e reparo de moldes
viários e congêneres, incluindo serviços de solda e demais itens e tarefas pertinentes a este tipo de
serviço.
Subdividindo-se em três itens:
a) Serviços De Serralheria Para Manutenção Em Bens Imóveis;
b) Serviços De Serralheria Para Manutenção de Mobiliário e Afins;
c) Serviços De Serralheria Para Manutenção de moldes viários e congêneres.

4.10 Serviços De Funilaria Para Manutenção De Telhados
Prestação de serviços que englobam: manutenção preventiva e corretiva de telhados,
calhas, tapa muro e rufos, incluído mão de obra e material.
Subdividindo-se em quatro itens:
a) Serviço de funilaria em algerosa, mão de obra mais material, com aço galvanizado 33cm;
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b) Serviço de funilaria em calha, mão de obra mais material, com aço galvanizado 50cm;
c) Serviço de funilaria em tapa muro, mão de obra mais material, com aço galvanizado 33cm;
d) Serviço de funilaria em rufos, mão de obra mais material, aço galvanizado 25 cm.
4.11 Serviços De Desobstrução
Prestação de serviços que englobam: realizar desentupimento em vasos sanitários,
pias, encanamentos hidráulicos e de esgoto, bem como demais serviços pertinentes a atividade.
Subdividindo-se em dois itens:
a) Serviço de desentupimento mecanizado, com máquina rotativa;
b) Serviço de desentupimento manual.
Os serviços deverão ser prestados de imediato, em casos de urgência e emergência, ou
em até 10 dias, a contar da solicitação, livre de despesas, frete, descarregamento, deslocamento,
alimentação, transporte e demais encargos para o Município.
Quanto aos serviços: hidráulicos, manutenção predial em alvenaria, Elétrica,
Eletrônica e Telefônica, instalação e desinstalação de climatizadores de ar, pintura predial é
responsabilidade da empresa vencedora a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART ou CFT TRT, devidamente quitada, no prazo de até 05 (cinco) dias, após a assinatura do
contrato.

5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
A contratada, além do fornecimento da mão de obra, ferramentas e utensílios necessários,
exceto de caminhão tipo munck para manutenção da iluminação pública e demais manutenções
elétricas, para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:
1.
Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos ternos da legislação
vigente;
2.
Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução de serviços, em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até (vinte e quatro)
horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo evitar
danos à rede elétrica;
3.
Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como:
compressores para jato de água, aspiradores de pó, enceradeiras, baldes, carrinhos para transporte
de lixo, escadas, etc.; de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
Município;
4.
Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos
serviços;
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5.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares determinadas pelo
Município;
6.
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, enviando um
substituto em caso de impossibilidade dos mesmos;
7.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Secretaria Municipal solicitante;
8.
Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da contratada; Responsabilizarse pela manutenção do patrimônio público que utilizar;

6 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:
A Administração obriga-se a:
1.
Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste Contrato.
2.
Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso.
3.
Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato.
4.
Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente.
5.
Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.
7 – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:
Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem restringir a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou
por designados.
A fiscalização da qualidade dos serviços prestados fica sob a responsabilidade do
Secretário Municipal (Titular da pasta) ou quem ele designar.
8 – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:
O pagamento dos serviços será efetivado à vista, após a conclusão dos serviços, mediante
apresentação de Notas Fiscais e documentação necessária para liquidação da despesa.
O valor de referência equivale a uma hora de um funcionário, exceto nos lotes 04, 05, 06 e
07, correspondendo a um profissional da área e um auxiliar referente aos lotes citados
anteriormente.
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9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A empresa interessada em participar dos itens correspondentes aos serviços
Hidráulicos, Predial em Alvenaria, Elétrica, Eletrônica, Telefônica, Pintura Predial e
Instalação e Desinstalação de Climatizadores de Ar deverá apresentar no certame os
seguintes documentos técnicos:
e)
Prova de Inscrição da licitante junto ao órgão competente da categoria, contendo o
responsável técnico; e
f)
Prova de Inscrição do Responsável Técnico junto ao órgão competente da
categoria.
g)
Responsável técnico, junto ao CREA/RS e/ou Conselho Federal Dos Técnicos
Industriais
h)
Atestado de Comprovação de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a licitante tenha realizado a
prestação de tais serviços supracitados, de no mínimo 50% do solicitado pelo Município de
Guaporé/RS, assinado por pessoa devidamente identificada, hábil a responder pelo emitente.

10 – LOCAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Os serviços a serem contratados serão prestados nas dependências dos prédios públicos do
Município de Guaporé, englobando todas as Escolas Municipais e seus anexos, Unidades de
Saúde, Centro de Saúde e seus auxiliares (CAPS), Centro Administrativo com suas respectivas
secretarias e departamentos, Casa da Cultura, Secretarias e departamentos instalados na Casa da
Cultura, Museu Municipal, Centro Municipal Carlo Termignoni e secretarias e departamentos lá
instalados, Casa de Acolhimento, Centro Social Urbano e demais departamentos, Cristo Redentor,
Pórtico de acesso à cidade, Estádio Ernesto Dorneles, Praça Vespasiano Corrêa, Praça Rosa Sella,
Praça Getúlio Vargas Castelinho tipo tenda localizado na Praça Vespasiano Corrêa, pontos de
iluminação pública distribuídos pelo Município de Guaporé/RS, e demais ações e atividades
desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.

Evandro Ghizzi
Secretário Municipal da Administração
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019
ANEXO III
(MODELO)
PROPOSTA FINANCEIRA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS; SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL EM ALVENARIA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO
PREDIAL, MOBILIÁRIO EM MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATZADOR DE AR;
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA; SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL;
SERVIÇOS DE SERRALHERIA; SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO
DE TELHADOS; E SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO – PARA MANUTENÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEUS ANEXOS E DO CORPO DE
BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO Nº 3265 DE 22/02/02.
Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
Fone:
E-mail:
Banco:

CEP:
Município:
Fax:
Agência:

UF:

Conta:

Pelo presente, apresentamos proposta de preços para constar no registro de preços, o
fornecimento dos itens relacionados na tabela abaixo:
Item

Quant.

Unid.

DESCRIÇÃO

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Lote __

Valor Global do Lote (R$):
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Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação inteirando-nos
dos mesmos para elaboração da presente proposta. E em consonância aos referidos documentos,
declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da
minuta da Ata de Registro de Preços e das da minuta do Contrato, em anexo;
2 – Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de abertura dos envelopes;
3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os tributos, descontos ou vantagens,
e frete para a entrega das mercadorias.
Execução e demais condições, conforme Edital.
_________________________________
Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019
ANEXO IV

(MODELO)

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 __________, na modalidade de Pregão Presencial , sob o nº______, 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
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019
ANEXO V

(MODELO)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do
procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 116/2017, em cumprimento ao
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro
funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________, em ________ de ___________ de 2019.

CNPJ: _______________________________________
Razão Social: ______________________________________________________

_____________________________
Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019
ANEXO VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou
Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea e que não existem
fatos supervenientes impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em ______ de __________________ de _____.

Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019

ANEXO VII

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal,
declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, que o
envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências editalícias que comprovam a
regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em ______ de __________________ de ____.

Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019
ANEXO VIII

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME, EPP OU COOPERATIVA

(Razão Social da licitante)............................, por meio de seu Responsável Legal, e
Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que no ano vigente:
a) enquadra-se na situação de _______________ (microempresa ou empresa de pequeno
porte ou Cooperativa);
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite
fixado nos incisos I e II, do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações;
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º,
incisos I a X, da mesma Lei.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

____________________________, em ______ de __________________ de 2019.

__________________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

_____________________________________________________________________
Nome completo, número da inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e
assinatura do contador ou técnico contábil da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___

Aos .............. dias do mês de .......... do ano de ..........., no setor de licitações da Prefeitura
Municipal de Guaporé/RS, localizado na Av. Silvio Sanson, 1135, no Município de Guaporé-RS,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 87.862.397/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal VALDIR CARLOS FABRIS, e as empresas detentoras__________, CNPJ nº
______, endereço_____, representada pelo Senhor______; consoante disposições contidas na Lei
Federal 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e nos
Decretos Municipais nº 3439/2003 de 01.08.2003, 4314/2009, de 31.12.2009, 4761/2012, de
06.02.2012 5616/2017 de 20.01.2017 e 5649/2017 de 30.03.2017 e suas alterações, com amparo
no Decreto Municipal nº 5008, de 12 de agosto de 2013, e em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial nº 226/2019, no sistema de Registro de Preços, homologado em
_____, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS; SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL EM ALVENARIA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO
PREDIAL, MOBILIÁRIO EM MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATZADOR DE AR;
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA; SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL;
SERVIÇOS DE SERRALHERIA; SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO
DE TELHADOS; E SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO – PARA MANUTENÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEUS ANEXOS E DO CORPO DE
BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO Nº 3265 DE 22/02/02, especificados em tabela anexa, que
fica fazendo parte integrante desta Ata, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS;
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM ALVENARIA; SERVIÇOS EM
MANUTENÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO EM MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA;
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
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CLIMATZADOR DE AR; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA; SERVIÇOS
DE PINTURA PREDIAL; SERVIÇOS DE SERRALHERIA; SERVIÇOS DE FUNILARIA
PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS; E SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO – PARA
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEUS
ANEXOS E DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO Nº 3265 DE
22/02/02.
1.2. Os serviços serão requisitados de acordo com a necessidade e conveniência deste Município.
1.2.1. A especificação completa dos serviços a serem contratados consta na tabela, em anexo.
1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
1.4. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.
1.5. Os serviços a serem contratados serão prestados nas dependências dos prédios públicos do
Município de Guaporé, englobando todas as Escolas Municipais e seus anexos, Unidades de
Saúde, Centro de Saúde e seus auxiliares (CAPS), Centro Administrativo com suas respectivas
secretarias e departamentos, Casa da Cultura, Secretarias e departamentos instalados na Casa da
Cultura, Museu Municipal, Centro Municipal Carlo Termignoni e secretarias e departamentos lá
instalados, Casa de Acolhimento, Centro Social Urbano e demais departamentos, Cristo Redentor,
Pórtico de acesso à cidade, Estádio Ernesto Dorneles, Praça Vespasiano Corrêa, Praça Rosa Sella,
Praça Getúlio Vargas Castelinho tipo tenda localizado na Praça Vespasiano Corrêa, pontos de
iluminação pública distribuídos pelo Município de Guaporé/RS, e demais ações e atividades
desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.
1.6. É de responsabilidade da contratada o fornecimento de mão e obra, ferramentas e
utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Sempre que julgar necessário, o Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, a prestação dos serviços registrados, na quantidade que for preciso, mediante a
expedição de instrumento contratual ou Autorização de Fornecimento.
2.2. A Secretaria Municipal requisitante do Registro de Preços solicitará ao Departamento de
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Compras a prestação dos serviços, contendo descrição, quantidade, unidade, forma de execução e
local.
2.3. O Contrato e suas solicitações, ou as Autorizações de Fornecimento, serão enviados via facsímile/e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso
a empresa não possua aparelho de fac-símile/e-mail, os documentos deverão ser retirados no Setor
de Compras, situado na Av. Silvio Sanson, 1135, Centro, Guaporé/RS, no prazo de 1(um) dia,
contado a partir da comunicação. As vias do contrato original serão enviadas também por correio,
as quais deverão ser assinadas pela empresa e após remetidas para o Município de Guaporé/RS.
2.4. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada dos documentos de autorização
poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa
adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município.
2.5. A não confirmação do recebimento ou a não retirada dos referidos documentos no prazo
previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às
contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições Federais e ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa
de 1 % (um por cento) sobre o valor da contratação, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
2.6. Os serviços deverão ser executados na data e local informados pela Secretaria
solicitante, livre de frete, descarga e encargos para o Município.
2.6.1. Os serviços a serem contratados serão prestados nas dependências dos prédios públicos do
Município de Guaporé, englobando todas as Escolas Municipais e seus anexos, Unidades de
Saúde, Centro de Saúde e seus auxiliares (CAPS), Centro Administrativo com suas respectivas
secretarias e departamentos, Casa da Cultura, Secretarias e departamentos instalados na Casa da
Cultura, Museu Municipal, Centro Municipal Carlo Termignoni e secretarias e departamentos lá
instalados, Casa de Acolhimento, Centro Social Urbano e demais departamentos, Cristo Redentor,
Pórtico de acesso à cidade, Estádio Ernesto Dorneles, Praça Vespasiano Corrêa, Praça Rosa Sella,
Praça Getúlio Vargas Castelinho tipo tenda localizado na Praça Vespasiano Corrêa, pontos de
iluminação pública distribuídos pelo Município de Guaporé/RS, e demais ações e atividades
desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.
2.7. Quando do recebimento, verificada a não conformidade de algum dos requisitos, a empresa
vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 horas, sujeitando-se
às penalidades previstas neste edital, bem como, responsabilizar-se pela qualidade dos serviços
prestados, especialmente para efeito de reparação e substituição, no caso de não atendimento ao
solicitado.
2.8. A prestação de serviço, após a assinatura do Contrato, deverá ser realizada conforme
solicitação da respectiva Secretaria, livre de despesas, frete, descarregamento, deslocamento,
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alimentação, transporte e demais encargos para o Município.
2.9. Quanto aos serviços Hidráulicos, Predial em Alvenaria, Elétrica, Eletrônica, Instalação e
Desinstalação de Climatizador de Ar e Telefônica, é responsabilidade da(s) empresa(s)
vencedora(s) a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
quitada, no prazo de 5 (cinco) dias, após a assinatura do contrato missão da autorização de
fornecimento.
2.10. É de responsabilidade da empresa vencedora o fornecimento dos equipamentos de proteção
individuais, quando da prestação dos serviços.
2.11. A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as especificações constantes
deste Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
3.1. Quando da prestação, o Município verificará a conformidade dos serviços com as
especificações do edital e desta Ata de Registro de Preços.
3.1.1. A fiscalização será efetuada pelo secretário correspondente (Titular da pasta) ou pessoa por
ele designada, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
3.2. Após a verificação, e consequente aprovação, será dado recebimento em definitivo.
3.3. A Detentora fica obrigada a atender todas as contratações efetuadas durante a vigência da Ata
de Registro de Preços.
3.4. Na hipótese de negar-se a detentora a receber as Autorização(s) de Fornecimento/Solicitação,
esta(s) serão enviada(s) pelo correio, registrada(s), considerando-se como efetivamente
recebida(s), na data do registro, para todos os efeitos legais.
3.5. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas,
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá
além do pagamento do preço constante na Tabela Anexa que faz parte integrante dessa Ata.
3.6. Havendo erro na nota fiscal ou nota fiscal/fatura ou outra circunstância impeditiva, o
recebimento ficará suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias.
3.7. Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos
pedidos
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.
3.8. O pagamento será efetuado à vista, após a execução dos serviços e emissão da Nota Fiscal,
mediante conferência e recebimento definitivo pelo Município. Ocorrendo atraso no pagamento,
os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier
a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.
3.9. O pagamento dar-se-á por meio de ordem bancária, na seguinte conta corrente indicada pela
empresa adjudicatária na proposta comercial: Banco____Agencia____Conta___, ou mediante a
emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa adjudicatária efetue a
cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se
refere às retenções tributárias.
3.10. Os preços que vierem a constar nas futuras contratações não poderão sofrer alteração ou
reajustamento. As futuras contratações seguem as disposições da Lei 8.666/93.
3.11. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a
vigência da presente Ata.
3.12. O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o
reequilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado
de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a
qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação
comprobatória, o fornecimento do produto/serviço, quando solicitado pela Administração, deverá
ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.
3.13. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época.
3.14. O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantindo a prévia defesa do beneficiário do registro, em conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço
fixado será válido a partir da publicação.
CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES
4.1. Os casos de inexecução contratual, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado
e inadimplemento contratual, sujeitará a Detentora às penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93, das quais se destacam:
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a) advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades passíveis de
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado;
b) multa de 4% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização por hora de atraso
injustificada na execução ou nas obrigações contratuais, até o limite de 01(uma) hora, após
será considerado como inexecução contratual:
c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação: deixar de manter a proposta (recusa
injustificada para contratar);
d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e
multa de 10% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução parcial do
contrato ou das obrigações;
e) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e
multa de 15% sobre valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução total do
contrato ou das obrigações;
f) declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 15% sobre o valor total do
Contrato: causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das
obrigações, praticar ato ilícito visando frustrar ou fraudar a execução do contrato.
4.2. As penalidades e as multas são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente.
4.3. As multas serão calculadas sobre o valor total da Contratação.
4.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
4.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
4.6. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela Administração.
4.7. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e “e”, do item 4.1, caberá
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
4.8. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da
unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
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4.9. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78
da Lei 8.666/93.
4.10. CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) pedido de recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada;
c) em caso de transferência das obrigações assumidas sem prévia e expressa autorização do
Município;
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto contratado;
e) mais de 2 (duas) advertências.
4.11. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência
administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas
alterações.
4.12. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:
4.12.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
também poderá ser aplicada àqueles que:
a) Retardarem a execução do Pregão;
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
4.13. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
I – Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro
de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o
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instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua
justificativa;
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados;
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro
de preços.
5.2. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência postal com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao registro de
preços.
5.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o
preço registrado a partir da publicação.
5.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da
obrigação de contratar com a administração se apresentada com antecedência de 90 (noventa) dias
da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos
preços registrados, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA SEXTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes desta Ata de Registro correrão por conta das dotações orçamentárias
autorizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme orçamento municipal vigente, no
momento da contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Município de Guaporé/RS
toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para fins de atualização.
7.2. As detentoras têm pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não podendo
invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou de
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perfeito cumprimento da Ata.
7.3. Os preços serão registrados no Setor de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, a
celebração das contratações decorrentes, mediante a solicitação formal junto à Secretaria de
Administração pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, durante o período da sua
vigência e nas condições dessa Ata de Registro de Preços, sendo que as contratações serão
efetuadas após manifestação favorável da Secretaria Municipal da Fazenda, com a indicação da
dotação orçamentária.
7.4. Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a execução, compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
7.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir os produtos/serviços
referentes ao registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer
espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações
e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições, de acordo com a Lei 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 5008/2013.
7.6. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações.
7.7. Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata de Registro, a
Administração poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de
classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem, e que o primeiro classificado
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração,
observadas as condições do Edital e o Preço Registrado.
7.8. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO/CONTRATADO para outras entidades, sejam
técnicas ou quaisquer outras.
7.9. O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse
público ou por fatos supervenientes que vierem a ocorrer a qualquer momento, desde que
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização.
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7.10. Fica eleito o Foro do Município de Guaporé/RS, para dirimir quaisquer questões oriundas da
presente Ata de Registro de Preços.
7.11. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 05 (cinco)
vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que
dão por bom, firme e valioso. Guaporé/RS, em _____.
Assinaturas:
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PREGÃO PRESENCIAL N° 226/2019

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
GUAPORÉ/RS E A EMPRESA______
O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
sita a Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste ato representado
por seu PREFEITO MUNICIPAL VALDIR CARLOS FABRIS, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa
estabelecida à
, na cidade de
CNPJ nº
, pelo
seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, considerando a ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS nº_____, vinculada ao PREGÃO _____ n° ___, Homologado em
______, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02, e
Decretos
Municipais nº 3439/2003, 4314/2009,
4761/2012, 5616/2017 e 5649/2017,
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Federal nº 12.846/2013, e as condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. É objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREDIAL EM ALVENARIA; SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO
EM MADEIRA E AFINS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS EM
MANUTENÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE CLIMATZADOR DE AR; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
TELEFÔNICA; SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL; SERVIÇOS DE SERRALHERIA;
SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS; E SERVIÇOS DE
DESOBSTRUÇÃO – PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, SEUS ANEXOS E DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE
GUAPORÉ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2346/01 DE 26/12/01 E DECRETO Nº 3265
DE 22/02/02, conforme segue:
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Item

Quant.

UN.

DESCRIÇÃO

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

1.2. É de responsabilidade da contratada o fornecimento de mão e obra, ferramentas e
utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. O presente contrato tem o valor total de R$
, conforme o preço registrado na Ata de
Registro de Preços, que integra o presente instrumento por ser de pleno conhecimento das partes,
incluído todas as despesas, tributos e encargos para realização do objeto, sem quaisquer ônus
adicionais para o Município.
2.2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente à quantidade de
horas de serviço prestadas, conforme nota Fiscal, observado o preço unitário registrado na Ata de
Registro de Preços.
2.3. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, à vista, após a execução dos
serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente e recebimento definitivo por
parte do Município, através de depósito na seguinte conta bancária em nome da CONTRATADA:
* Banco: ______________________________
* Agência: ______________________________
* Conta: ______________________________
2.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.
2.4. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos, nos termos da legislação
que regula a matéria.
2.5. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total
conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
2.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos pagamentos
devidos pela Administração.
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2.7. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas por
dotação orçamentária, quando for o caso.
2.8. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
2.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
2.10. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes dotações
orçamentárias:
_____________
_____________
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PRAZOS
3.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços na data e local informados pela Secretaria
solicitante, livre de frete, descarga e encargos para o Município.
3.2. Todos os equipamentos, materiais e mão de obra para execução dos serviços serão de
responsabilidade da Contratada.
3.3. Quando do recebimento, verificado a não conformidade do serviço prestado, deverá a
CONTRATADA promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 horas, sujeitando-se
às penalidades previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade do serviço
prestados, especialmente para efeito e substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
3.4. A CONTRATADA se responsabiliza por danos provocados a terceiros, bem como com seus
funcionários, que porventura ocorrer durante a execução dos serviços, isentando o a administração
de quaisquer responsabilidades indenizatórias.
3.5. A CONTRATADA assume todas as obrigações legais com seus prepostos e empregados, e
por eles responde em todas as instâncias administrativas ou judiciais.
3.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pela guarda e conservação do patrimônio público que
estiver sob sua detenção.
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3.7. Após a verificação e consequente aprovação, será dado aceite na Nota Fiscal, quando então
ocorrerá o pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO
4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas
disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.
4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo
CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.
4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições previstas no
Edital, no Projeto Básico, na Ata de Registros de Preços e na proposta apresentada pela
adjudicatária.
4.4. O contrato tem vigência de ________, a contar da data da sua assinatura, iniciando em____,
até____.
4.5. A fiscalização do contrato é de responsabilidade do Secretário (a) Municipal _____________
(Titular da Pasta), ou pessoa por ele designada.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
5.1. DO CONTRATANTE:
5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste Contrato.
5.1.2. Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso.
5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato.
5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setor competente.
5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
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5.2. DA CONTRATADA:
5.2.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Contrato, no Edital e Projeto Básico.
5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos.
5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
5.2.5. Fornecer a mão-de-obra, ferramentas e utensílios necessários pra a perfeita execução dos
serviços e demais atividades correlatas.
5.2.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos ternos da legislação
vigente.
5.2.7. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução de serviços, em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo evitar danos à rede
elétrica.
5.2.8. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como:
compressores para jato de água, aspiradores de pó, enceradeiras, baldes, carrinhos para transporte
de lixo, escadas, etc.; de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
Município.
5.2.9. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos
serviços.
5.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares determinadas pelo
Município.
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5.2.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, enviando um
substituto em caso de impossibilidade dos mesmos.
5.2.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Secretaria Municipal solicitante.
5.2.13. Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da contratada.
5.2.14. Responsabilizar-se pela manutenção do patrimônio público que utilizar.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o contratado às penalidades previstas no
Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam:
a) advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades, passíveis de
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado;
b) multa de 4% sobre o valor total do Contrato por hora de atraso injustificada na execução
ou nas obrigações contratuais, até o limite de 01(uma) hora, após será considerado como
inexecução contratual:
c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e
multa de 10% sobre o valor total do Contrato: inexecução parcial do contrato ou das
obrigações;
d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e
multa de 15% sobre valor total do Contrato: inexecução total do contrato ou das
obrigações;
e) declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 15% sobre o valor total do
Contrato: causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das
obrigações, praticar ato ilícito visando frustrar ou fraudar a execução do contrato.
6.2. As penalidades são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente.
6.3. As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato.
6.4. Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas acima poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela Administração.
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6.5. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
6.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
6.7. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do item 6.1, caberá recurso
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
6.8. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78
da Lei 8.666/93.
6.9. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da
unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
6.10. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78
da Lei 8.666/93.
6.11. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) pedido de recuperação judicial, extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada;
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato,
sem prévia e expressa autorização do Município;
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
e) mais de 2 (duas) advertências.
6.12. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência
administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas
alterações.
6.13. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:
6.13.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
também poderá ser aplicada àqueles que:
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a) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
b) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
6.14. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da
Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as
testemunhas abaixo em duas vias de igual teor.
Município de Guaporé/RS, ___ de ____________ de _____.

Contratada

Contratante

Testemunhas

Assessoria Jurídica
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