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RETIFICAÇÃO 01 – Fica suprimido parte do descritivo do item 2.3 do termo de referência do 

respectivo instrumento convocatório. As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº13/2022 

 
 

 
Município de Monte Alegre dos Campos 

Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022 

Tipo de julgamento: menor preço por Item 

Modo de disputa: aberto 

Processo Administrativo nº165/2022 

 
Contratação de empresas para prestação de serviços de controle 
e tratamento da qualidade da água para consumo humano em 11 
(onze) sistemas de abastecimento coletivo (SACS) do município 
de Monte Alegre dos Campos, conforme termo de referência. 

 

O Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, o Sr. José Volmir de Sá Tavares, no uso de 

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos, localizada na Av. Pedro Zamban n 1000, Centro, 

no município de Monte Alegre dos Campos, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados 

pela Portaria 039/2022 com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 

objetivando o registro de preços para o prestação de serviços descritos no termo de referencia, 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto 

10.024 de 20/09/2019, Lei Federal 13.979 de 06/02/2020, Medidas Provisórias 926/2020 e 

951/2020 e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: 

https://pregaobanrisul.com.br/, no dia 20 de julho de 2022, às 10h00min, podendo as propostas 

e os documentos serem enviados até às 09h00min desta mesma data, sendo que todas as 

referências de tempo observam o horário de Brasília. 

As empresas que desejarem participar do referido Pregão devem acessar o referido sítio, 

necessitando estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da CELIC (Central de Licitações/RS), 
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pelo sítio www.celic.rs.gov.br e fazer o CFE ou CRC para a habilitação. 

 

 

1. DO OBJETO: 

 

1 - DO OBJETO LICITADO 

 
1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresas para prestação de serviços de 

controle e tratamento da qualidade da água para consumo humano em 11 (onze) sistemas de 

abastecimento coletivo (SACS) do município de Monte Alegre dos Campos, conforme termo de 

referência. 

1.2. . Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto da licitação descritas 

no Pregão Online Banrisul e as especificações constantes neste edital, prevalecerão às últimas. 

 

 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cadastrados e 

habilitados junto à sessão de Cadastro da CELIC – Central de licitações do Estado, sito à Av. 

Farrapos, 151 – Porto Alegre ou www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br e 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br , e que atenderem a todas as exigências constantes deste edital 

e seus anexos, sendo que o não atendimento de qualquer das condições implicará a inabilitação 

do licitante ou a desclassificação de sua proposta . 

2.1.2. - Não poderão participar deste Pregão: Empresas que se encontrarem em processo de 

falência, de dissolução ou liquidação, que estejam punidas com suspensão temporária de participar 

em licitações e impedidas de contratar com o Município de Monte Alegre dos Campos, ou ainda 

licitantes tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual (vide Lei Estadual nº 11.389/99) ou Municipal; Licitantes cujos 

objetos sociais não sejam compatíveis com objeto deste Pregão; Não será admitida a participação 

de empresas em consórcio. 

2.1.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. 

2.1.3.1. O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, 

com automático impedimento da participação na disputa. 

http://www.celic.rs.gov.br/
http://www.celic.rs.gov.br/
http://www.compras.rs.gov.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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2.1.4. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á 

por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta 

de preços exclusivamente por meio eletrônico. 

2.1.5. A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br . 

2.1.6. A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, 

normas, especificações e detalhes. 

2.1.7. Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta 

implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação,  

não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame 

e a contratação. 

 

 
2.2 DO CREDENCIAMENTO 

 
2.2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com 

atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se 

a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

2.2.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

https://pregaobanrisul.com.br/. 

2.2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 

utilizado no certame e de cumprir as regras do presente Edital: 

2.2.3.1 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 

meio de seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros; 

 

2.2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

2.2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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2.2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

eletrônica; e 

2.2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 

próprio. 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário 

estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 4 deste Edital, e poderão ser retiradas 

ou substituídas até a abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 

sujeitará o licitante às sanções legais: 

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital, como condição de participação; 

3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou 

sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.2.3 Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da Lei 

Complementar nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta Certidão 

Simplificada, com validade de até 120 dias e/ou declaração firmada pelo contador da empresa 

(devidamente identificado pelo número do seu registro profissional) de que esta possui direito ao 

gozo dos benefícios previstos na LC 123/2006. 

3.3. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via sistema no prazo fixado pelo (a) 

pregoeiro (a) após a aceitabilidade da proposta final, conforme item 5 deste Edital. 

3.4. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 

solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24h00min. 

4. PROPOSTA 

 
4.1. Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos 

Campos, Anexo II – Modelo de Proposta deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas 

informações exigidas no referido formulário, assinado pelo responsável legal da empresa, em 01 

(uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente 
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identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, 

constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no 

valor unitário, conforme o formulário mencionado acima, devendo as folhas serem rubricadas; 

4.2. Obs: Os valores máximos das linhas a serem pagos por quilometro rodado está definida na 

Planilha de Custo Anexo a esse edital. 

4.3. Apresentar planilha de custos, Anexo II deste edital todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e 

quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da 

proposta, inclusive despesas com combustível, manutenção do veículo, consertos, peças de 

reposição e outros; 

4.4.  Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes 

do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa dos itens ofertados, 

incluindo marca, referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores 

unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega na sede de cada 

município consorciado e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações 

assumidas. 

4.5.  Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de apresentação da proposta. 

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os documentos, indicados no 

Anexo III do referido instrumento convocatório, devendo observar o procedimento disposto no item 

3 deste Edital. 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a 

utilização de sua chave e senha. 

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave 

de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no 

sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de 

negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, 

conforme item 2.2.3 deste Edital. 
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6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 

disponíveis na internet. 

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

d) forem ofertadas por empresas licitantes cuja atividade principal ou secundária desenvolvida não 

for condizente com o objeto licitado, cuja diligência será realizada pelo Pregoeiro (a) antes do inicio 

do certame. 

7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 

o instrumento convocatório. 

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 

competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico. 

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 

duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 

7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 

registro. 

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
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registrado primeiro. 

7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 1% (um por cento), que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor 

oferta. 

7.6.5. A melhor proposta será julgada pelo menor valor, considerando cada item. 

8. MODO DE DISPUTA 

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, observando as regras constantes no item 7. 

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários. 

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 

consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 30 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após 

a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://pregaobanrisul.com.br/ 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Encerrada  etapa de envio de lances,  será apurada  a ocorrência de empate, nos termos dos  

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, 

preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que 

trata o item 3.2.2 deste Edital; 

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em 

https://pregaobanrisul.com.br/
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que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco 

por cento) à proposta de menor valor. 

9.1.3.Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior 

à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 

empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 

item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios 

do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

 
10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 

desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 

julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que 

sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste 

Edital. 

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da 

Administração. 

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

11.1. Os documentos de habilitação, constantes no anexo III deste edital, enviados nos termos do 



9 

 

 

item 3.3, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos 

sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida 

no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal  

e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove  

a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

12. RECURSO 

12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes 

poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do 

sistema, sob pena de decadência do direito de recurso. A manifestação de interposição de recurso 

deverá ser efetuada em um prazo máximo de 10 minutos, a contar do encerramento da sessão. 

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias 

consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, 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. 

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua 

decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade 

competente. 

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 
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devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

assinar o contrato no prazo estabelecido no edital. Excepcionalmente, a critério da Autoridade 

Superior, poderá ser encaminhada a ata de registro de preços via Correios, ou e-mail, para 

assinatura digital. 

14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

14.3. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a ata de registro de preços, outro 

licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 

a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções. 

14.4. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação 

solicitados, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 

 

 
15. VIGÊNCIA DO CONTRATO E FORMA DE REAJUSTE 

15.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogado a critério da 

Administração até o limite de 60 meses. 

15.2 O indice adotado para reajuste contratual será o IPCA. 

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
16.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
17.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta das 

seguintes dotações: 

 

Cod. Red Compl. Elemento 

85 3.3.90.39 
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18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado 

da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado 

da contratação; 

d) executar o contrato/ata de registro de preços com irregularidades, passíveis de correção durante 

a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato/ata de registro de preços com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 

valor atualizado do contrato ou valor da autorização e fornecimento; 

f) inexecução parcial do contrato/ata de registro de preços: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato ou da autorização de fornecimento; 

g) inexecução total do contrato/ata de registro de preços : suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato 

ou autorização e fornecimento; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual/ata de registro de 

preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado 

do contrato ou autorização e fornecimento. 

18.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

18.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
19 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
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19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de 

impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio do sistema do pregão eletrônico. 

19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas por meio 

do sistema eletrônico do Pregão. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor 

inicial atualizado do contratado. 

20.2.  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

20.3.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei  

Federal nº 8.666/1993), decisão da qual caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

20.4.  Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria-RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

Monte Alegre dos Campos, 23 de junho de 2022. 

 

 

 

 
José Volmir de Sá Tavares 

Prefeito Municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO / JUSTIFICATIVA: 

 

1.1 O objeto da presente licitação é a Contratação de empresas para prestação de serviços de 

controle e tratamento da qualidade da água para consumo humano em 11 (onze) sistemas de 

abastecimento coletivo (SACS) do município de Monte Alegre dos Campos, conforme termo de 

referência. 

1.2  Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto da licitação descritas 

no Pregão Online Banrisul e as especificações constantes neste edital, prevalecerão às últimas. 

1.3 A licitação de tratamento de água no município de Monte Alegre dos Campos se faz 

necessária tendo em vista a distribuição de água e a manutenção até o consumidor final serem 

responsabilidades do município, uma vez que o mesmo não detem contrato com companhia para 

execução de tal atividade. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

2.1 Contratação de empresa para prestar serviço especializado em tratamento e controle de água 

para consumo humano, em 11 (onze) sistemas de abastecimento coletivo (SAC's) no Município de 

Monte Alegre dos Campos. 

2.2 Coletar, transportar e analisar, MENSALMENTE 22 (vinte e duas amostras), sendo 1 amostra 

na saída do tratamento e l amostra no ponto de consumo de cada sistema, de acordo com o anexo 

15 da Portaria nº. 888 GM/MS de 4 de maio de 2021, com 6 (seis) parâmetros: coliformes totais, 

Escherichia coli, Cor aparente, Cloro residual livre, Fluoreto, pH e Turbidez, referente aos 11 

sistemas de abastecimento; 

2.3 Coletar, transportar e analisar SEMESTRALMENTE 11 (onze) amostras de água bruta 

conforme previsão dos artigos 12 e 13, da Resolução CONAMA 396/2008, deverão ser analisados 

os seguintes parâmetros: sólidos totais dissolvidos, nitrato, Escherichia coli, pH, turbidez e 

condutividade elétrica; 

2.4 Fornece insumos, regulagens e reposição para o tratamento de água de 11 (onze) sistemas, 

é obrigatório o processo de desinfecção ou cloração na água para consumo humano fornecida por 

Solução Alternativa Coletiva; 
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2.5 Fornecer em comodato ETA (estação de tratamento de água) para dosagem de cloro e 

substituição destes equipamentos em caso de mau funcionamento, sem ônus para o Município. 

Periodicidade mensal de tratamento em 11 poços; 

2.6 Realizar, com periodicidade anual, a limpeza e desinfecção de 11 reservatórios de água das 

soluções alternativas coletivas de abastecimento de água, conforme determina a Portaria 

n°1237/2014, e deverá encaminhar o certificado de limpeza ao responsável pelo VIGIAGUA do 

município; 

2.7 Emitir relatórios de atividades para a Vigilância Sanitária Municipal e de controle para 

atendimento a Portaria SES n. 276 de 25 de março de 2021, que dispõe sobre a competência, o 

procedimento e os prazos para a inserção dos dados de cadastro, plano de amostragem e controle 

da qualidade da água no SISAGUA, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul; 

2.8 Dispor de profissional com registro ativo junto ao respectivo conselho de classe, devendo 

apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Anotação de Função Técnica (AFT) ou 

documento similar; 

2.9 A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de Função Técnica (AFT) 

deverá conter a descrição detalhada das atividades pelas quais o profissional se responsabilizará de 

acordo com o contrato de prestação de serviço, especificando, inclusive, a localização do sistema ou 

solução alternativa coletiva e o município contratante. A ART ou AFT deverá ser mantida atualizada 

e com validade durante a vigência do contrato; 

2.10 Deverá ser exigida a apresentação do memorial descritivo completo das soluções alternativa 

coletivas de abastecimento de água, contendo o detalhamento do processo de tratamento 

(equipamentos, tecnologia utilizada, materiais constituintes, dimensionamento, etc.) bem como os 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) relativos ao tratamento e controle da água; 

2.11 A empresa deverá possuir o Alvará Sanitário e o Alvará de Localização e Funcionamento 

válidos e expedidos pelos órgãos competentes da municipalidade. Também deverá apresentar a 

licença ambiental para transporte de produtos químicos perigosos (Fontes Móveis de Poluição) e a 

declaração assinada e carimbada pela empresa receptora, devidamente licenciada, que dará o 

destino ambientalmente correto aos residuos a serem gerenciados. Na vigência do contrato, a 

empresa vencedora deverá apresentar à vigilância municipal, semestralmente, os certificados de à 

destinação dos resíduos do sistema ou da solução alternativa coletiva; 
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2.12 A empresa deverá fornecer à municipalidade o equipamento para medição, reagente e o 

treinamento necessário para o correto controle diário do cloro e treinar um servidor municipal para 

realização da leitura; 

2.13 A empresa deverá responsabilizar-se por todos os produtos utilizados no tratamento, pelo 

transporte de produtos e funcionários até o local da SAC devidamente identificados, uniformizados 

e com o correto uso de equipamentos de segurança necessários; 

 

2.14 Descrição dos Sistemas: 

SAC 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

MANANCIAL 

SUBTERRÂNEO 

IDENTIFICAÇÃO DO SAC 
POPULAÇÃO 

ESTIIMADA 

  

1 Capela da luz Capela da Luz 185 x 

2 Passo do Carro Passo do Carro 470 x 

3 
Vila Mariquinha Mariquinha/ Passo 

do Carro 
110 x 

4 
Vila Tavares Vila Tavares/ 

Passo do Carro 
110 x 

5 Sede Sede do Município 113 x 

6 São Francisco São Francisco 78 x 

7 
Vila Rica Vila Rica/ Santo 

Antônio 
72 x 

8 Enxovia Enxovia 50 x 

9 Linha Nereu Enxovia 31 x 
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10 Vila dos Alcides Enxovia 25 x 

11 Parque de Eventos Sede Uso ocasional x 

 

 

3. PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE 

 

3.1 A vigência contratual será de 12 (doze) meses. O contrato poderá ser aditado por interesse 

da Administração até o limite de 60 (sessenta) meses. 

3.2 O indice de reajuste anual será o IPCA. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1   Realizar com seus próprios meios, o objeto deste edital, de acordo com as necessidades do 

Setor de Águas Municipal conjuntamente com a vigilância sanitária. 

 

4.2  Atender com prontidão as reclamações por parte do fiscal do Contrato indicado pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos ou Setor de Águas Municipal. 

4.3    Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 

4.4  Atender as obrigações contidas no contrato Administrativo; 

4.5   Instalar as 11 (onze) estações de tratamento em regime de comodato; 

4.6   Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer época, as estações de 

tratamentos; 

4.7   Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

valor total atualizado do contrato no limite de até 25% (vinte e cinco por cento). 

 

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
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5.2  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento deste Contrato. 

 

5.3 Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade; 

 

5.4  Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

6 PRAZO DE PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos - RS, em até 

30 (trinta) dias após a data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, folha de pagamento do 

motorista e quitação do seguro de vida dos passageiros. 

 

6.2 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

6.3 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 

responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência 

da irregular execução contratual. 

 

6.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ no caso de empresa ou Nota Fiscal de Prestação de Serviço em caso 

de prestador autônomo não se admitindo documentação em nome de terceiros aos apresentados na 

fase de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo 

notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

6.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será 

acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a 

data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo INPC. 

 

6.6 O pagamento será efetuado em conta bancária da empresa prestadora de serviço, devendo 

então a entrega quando da 1ª. Fatura dos dados bancários para o pagamento, com o n° da agência 

e conta. 

 



18 

 

 

6.7 As empresas enquadradas no Simples Nacional deverão apresentas uma Declaração firmada 

pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), 

informando a alíquota que será retida, referente ao ISSQN.   

 

6.8 A não entrega da Declaração de alíquota de ISSQN de empresa enquadrada no Simples Nacional 

exigida neste edital implicará na retenção de 5% do ISSQN. 



 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

Contratação de empresa para prestação de serviços de Controle e Monitoramento da 

qualidade da água do município de Monte Alegre dos Campos. 

 

 

Item Qtd Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 01 Serviços de Controle e Monitoramento da qualidade 

da água conforme descrição constante no anexo I. 

  

 

 

Pela presente, apresentamos proposta para os seguintes serviços de Controle e 

Monitoramento da qualidade da água. 

 

 

Data, assinatura do representante legal e carimbo. 

 

 

 

  

Fornecedor    

Endereço  CEP:  

CNPJ/CPF  Município    UF 



 

 

ANEXO III – MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS Nº  

     

 

O Município de Monte Alegre dos Campos, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 

01.615.314/0001-61, representado pelo Prefeito Municipal José Volmir de Sá Tavares, 

brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n., residente e domiciliado em Vacaria/RS, aqui 

denominado MUNICÍPIO, denominado contratante e, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ, com sede na, neste ato representada por seu sócio administrador, 

denominado contratado, têm entre si certo e contratado em atendimento ao edital de 

Pregão Presencial n.º 06/2020, o que segue: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

O presente instrumento, em razão de seu objeto, o qual segue explicitado na cláusula 

segunda, em atendimento a tudo quanto exposto na Lei 8.666/93, foi precedido de 

procedimento Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, edital nº 06/2020, tipo 

menor preço por item, conforme Processo Administrativo n.°  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Cinge-se o objeto do presente procedimento licitatório na modalidade Tomada de 

Preços tipo menor preço por item, Contratação de empresa especializada para atuação 

no controle e monitoramento da qualidade da água destinada para consumo humano 

nos sistemas e poços artesianos já existentes que abastecem os locais e nas condições 

descritas nos Anexos I e II. 

1.1.1 – Anexo I: Proposta financeira e descrição geral dos sistemas existentes e das 

ETA´S a serem instaladas em comodato 



 

 

 1.1.2 - Anexo II: Descrição dos sistemas, locais e das condições a serem atendidas, 

das atividades a serem desenvolvidas no tratamento; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS 

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços executados, a importância 

mensal de R$  com reajustes anuais pela variação do IGP-M. 

Parágrafo Único: Os preços contratados poderão sofrer alterações de acordo com as 

condições estabelecidas pelo Art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento referente ao Objeto será efetuado mensalmente pela Prefeitura Municipal 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a apresentação da nota fiscal de prestação 

dos serviços acompanhada dos seguintes documentos: 

1. Relatório de controle técnico; 

2. Análises da condição microbiológica, físico-química da água distribuída; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

A CONTRATADA se obriga a iniciar os serviços, objeto deste Contrato, no prazo de 10 

(dez) dias a partir da assinatura do presente contrato. 

 

Parágrafo Único - O prazo de vigência do presente contrato será de a, podendo ser 

renovado por 12 (doze) meses, ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, 

através de aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, previsto no art. 57 inciso II, da 

lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 



 

 

As despesas do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária conforme 

legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO 

Os preços, em caso de prorrogação anual do contrato, serão reajustados anualmente 

pelo IGP-M ou por outro índice oficial que venha substituí-lo. 

 

CLÁUSULA OITAVA- DIREITO DE FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será efetuada pela Secretaria Especial de Águas. 

 

§ 1°. A fiscalização exercerá controle quanto à qualidade dos serviços prestados. 

§ 2°. A fiscalização terá acesso livre às dependências, instalações e maquinário da 

CONTRATADA, que deverá sempre que solicitada, complementar as informações que 

o CONTRATANTE entender necessárias. 

 

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á: 

a) Por quaisquer danos materiais, ou pessoais, que ocorrerem no decorrer da execução 

dos serviços inclusive para com e perante terceiros; 

b) Pelo pessoal empregado nos serviços de que trata este contrato observando a 

legislação pertinente, especialmente as obrigações trabalhistas; 

c) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e leis sociais e toda e qualquer despesa 

referente ao serviço respondendo pelo mesmo atual e futuramente; 

d) Pelo custeio de combustível, operação, manutenção, material de segurança, 

uniforme, peças, acessórios, motoristas, ajudantes e responsabilidades decorrentes das 

leis de trânsito enquanto durar o contrato; 



 

 

e) Pela concreta aplicação da legislação em vigor relativo a segurança e higiene e 

medicina do trabalho; 

f) Pela coleta, transporte e destino final dos materiais coletados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica determinado que a execução do presente, não gerará nenhum tipo de vínculo 

empregatício entre as partes. 

 

Parágrafo Único: O presente contrato está vinculado ao edital de Pregão Presencial  

n.º 06/2020, sendo regido em todos os seus termos pela Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, inclusive onde o mesmo for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Independentemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e danos 

e no caso de não cumprimento do proposto neste Contrato, o Poder Público poderá 

aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não, como outras previstas no mesmo 

diploma legal: 

 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

2 anos;  



 

 

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta)1 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 

sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente 

ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor 

atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

As partes elegem o FORO da Comarca de Vacaria para dirimir qualquer dúvida oriunda 

do presente contrato. 

 

                   E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato 

em três vias de igual teor e forma na presença de testemunhas. 

                    

Monte Alegre dos Campos,  

                                                           
 



 

 

 

 

 

Prefeito Municipal    Contratado 

 

 

 

          TESTEMUNHAS 

 

Nome: 

CPF:                           

                   

Nome: 

CPF:                             



 

 

 

ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2022 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº 

________________________________________________________, sediada 

(Endereço Completo) 

 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 

acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e CPF do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 

e carimbada com o número do CNPJ. 

 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 

essa condição. 

  



 

 

ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022 

 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro 

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declara para 

todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modalidade de Pregão, que está enquadrada no regime de ME/EPP para efeito do 

disposto na LC 123/2006. 

 

 

__________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nome e nº do CPF do declarante 



 

 

ANEXO VI 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

 

 

Declaro para fins de atendimento ao que consta do edital de Pregão 

Eletrônico............................... do Município de Monte Alegre dos Campos, que a 

empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de 

todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos 

os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


