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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 (DECRETO 10.024/2019) 
TIPO DE JULGAMENTO: MELHOR PREÇO POR ITEM  
MODO DE DISPUTA: ABERTO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021 
 
*Somente poderão participar do presente processo empresas enquadradas como ME e EPP 
conforme Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, sendo assim 
EXCLUSIVO à Micro e Pequenas Empresas. 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA DAS MISSÕES. 

 

O PREFEITO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS, no uso de suas atribuições, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade Pregão Para registro de 
Preços, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresas para o 
fornecimento de TINTA E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014, Decreto Municipal nº 
115/2020. 

A sessão virtual do Pregão Eletrônico será realizada no seguinte endereço: 
https://pregaobanrisul.com.br/ , no dia 21 de JULHO de 2021, às 8:30min, podendo as propostas e 
documentos ser enviados até às 08:30h desta mesma data, sendo que todas as referências de tempo 
observarão o horário de Brasília/DF. 

As empresas que desejam participar do Certame PE33/2021, deverão acessar o referido 
sítio, necessitando estar credenciadas  junto à Seção de Cadastro da CELIC ( Central de Licitações/RS) 
pelo sítio  http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores e fazer o CFE/CRC para habilitação. 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO para manutenção de vias do Município de Campina das Missões. Em caso de 
discordância existente entre as especificações do objeto da licitação descritas no Pregão Online Banrisul 
e as especificações constantes neste edital, prevalecerão as últimas. 
 

ITEM MAX MIN UNID DESCRIÇÃO 

1 15 8 UNID 

PLACA PARE PARADA OBRIGATÓRIA R-1 RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 
180/2005 
DIMENSÕES:50X50 CM – VIA PARTICULARES (CONDOMÍNIOS) DADOS 
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TÉCNICOS:   PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV FORMATO: OCTOGONAL 
FUNDO: VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU 
NA COR SEM REFLEXÃO ORLA INTERNA: BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO 
TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO ORLA EXTERNA: 
VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR 
SEM REFLEXÃO  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE 
COM ABNT NBR 16179  COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA 
DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

2 10 4 UNID 

PLACA PROIBIDO ESTACIONAR R-6A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 180 
180/2005 
DIMENSÕES:50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
FORMATO: CIRCULAR  ORLA: VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO  LEGENDA: PRETO FOSCO  
FUNDO: BRANCO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM 
REFLEXÃO  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM 
ABNT NBR 16179  COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO  GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

3 25 15 UNID 

PLACA LOMBADA A-18 RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 243 06/2007 
DIMENSÕES:50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
PLACA DE ADVERTÊNCIA  FORMATO: QUADRADO  ORLA INTERNA: PRETO  
ORLA EXTERNA: AMARELO COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO  
MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 
16179 FUNDO: AMARELO REFLETIVO PRISMÁTICO (TIPO I ABNT NBR 14.644) 
OU NA COR SEM REFLEXÃO GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA 
DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

4 25 15 UNID 

PLACA LOMBADA SETA ESQUERDA A-18 RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 180 
180/2005 
DIMENSÕES:75X50 CM DADOS TÉCNICOS:  PLACA DE ADVERTÊNCIA 
FORMATO: RETANGULAR   ORLA INTERNA: PRETO  ORLA EXTERNA: 
AMARELO  COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO MATERIAL DA 
PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16179 FUNDO: 
AMARELO REFLETIVO PRISMÁTICO (TIPO I ABNT NBR 14.644) OU NA COR 
SEM REFLEXÃO GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA 
DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

5 25 15 UNID 

PLACA PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32B RESOLUÇÃO 
CONTRAN Nº 243 06/2007 
DIMENSÕES:50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
FORMATO: QUADRADO  ORLA EXTERNA: AMARELO REFLETIVO 
PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO  ORLA 
INTERNA: PRETO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA 
COR SEM REFLEXÃO  LEGENDA: PRETO FOSCO FUNDO: AMARELO 
PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO  
MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 
16179  COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE NO MÍNIMO 
5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

6 10 05 UNID 

PLACA PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6C RESOLUÇÃO CONTRAN 
Nº 180 180/2005 
DIMENSÕES:50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
FORMATO: CIRCULAR ORLA: VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
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ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO LEGENDA: PRETO FOSCO 
FUNDO: BRANCO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM 
REFLEXÃO  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM 
ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

7 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
05 

UNID 

PLACA PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA R-4A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 
180 180/2005 
DIMENSÕES:50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS 
• FORMATO: CIRCULAR  ORLA: VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO LEGENDA: PRETO FOSCO 
• FUNDO: BRANCO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM 
REFLEXÃO  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM 
ABNT NBR 16179  COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO 
REFLETIVO 

8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
05 UNID 

PLACA PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4B RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 180 
180/2005 
DIMENSÕES:50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
FORMATO: CIRCULAR  ORLA: VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO LEGENDA: PRETO FOSCO 
FUNDO: BRANCO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM 
REFLEXÃO MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM 
ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

9 10 

 
 
 
 
 
 
05 

UNID 

PLACA PROIBIDO ESTACIONAR R-6A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 180 
180/2005 
DIMENSÕES:50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
FORMATO: CIRCULAR ORLA: VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO LEGENDA: PRETO FOSCO 
FUNDO: BRANCO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM 
REFLEXÃO MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM 
ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

10 04 

 
 
 
 
 
02 

UNID 

PLACA PRONTO SOCORRO SAU-10 RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 180 
DIMENSÕES:50X70 CM – VIA URBANA. DADOS TÉCNICOS: FORMATO: 
RETANGULAR  FUNDO: AZUL REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 
14.644  BORDO INTERNA: BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I ABNT 
NBR 14.644  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM 
ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

11 25 

 
 
 
 
 
 
 
15 

UNID 

PLACA LOMBADA A 50 METROS A-18 RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 180 
180/2005 
DIMENSÕES:75X50 CM DADOS TÉCNICOS: PLACA DE ADVERTÊNCIA 
FORMATO: RETANGULAR  FUNDO: AMARELO REFLETIVO PRISMÁTICO 
(TIPO I ABNT NBR 14.644) OU NA COR SEM REFLEXÃO ORLA INTERNA: 
PRETO ORLA EXTERNA: AMARELO MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM 
CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO 
FOSCO GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 
ANOS DO REFLETIVO  
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12 05 

 
 
 
 
 
03 UNID 

PLACA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA TÁXI 
DIMENSÕES:50X70 CM – VIA URBANA. DADOS TÉCNICOS:  FORMATO: 
RETANGULAR BORDO INTERNA: BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE 
COM ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA 
DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

13 04 

 
 
 
 
 
02 UNID 

PLACA PROIBIDO ESTACIONAR EMBARQUE E DESEMBARQUE 
DIMENSÕES:50X70 CM – VIA URBANA. DADOS TÉCNICOS: FORMATO: 
RETANGULAR  BORDO INTERNA: BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE 
COM ABNT NBR 16179  COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA 
DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

14 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 UNID 

PLACA PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33B RESOLUÇÃO 
CONTRAN Nº 243 06/2008 
DIMENSÕES: 50X50 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
FORMATO: QUADRADO ORLA EXTERNA: AMARELO REFLETIVO 
PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO  ORLA 
INTERNA: PRETO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA 
COR SEM REFLEXÃO LEGENDA: PRETO FOSCO FUNDO: AMARELO 
PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO  
MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 
16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE NO MÍNIMO 
5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

15 25 

 
 
 
 
 
 
 
15 UNID 

PLACA DÊ A PREFERÊNCIA R-2 RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 180 180/2005 
DIMENSÕES:90X90 CM - VIA URBANA E CONDOMÍNIOS DADOS TÉCNICOS: 
FORMATO: TRIANGULAR  ORLA: VERMELHO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO 
I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM REFLEXÃO LEGENDA: PRETO FOSCO 
FUNDO: BRANCO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644 OU NA COR SEM 
REFLEXÃO  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM 
ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

16 10 

 
 
 
 
 
 
05 UNID 

PLACA PROIBIDO ESTACIONAR CARGA E DESCARGA PERMITIDA DAS 
8H ÀS 18H – SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA 
DADOS TÉCNICOS: DIMENSÕES: 70X50 FORMATO: RETANGULAR BORDO 
INTERNA: BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I ABNT NBR 14.644  
MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 
16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO GARANTIA DE NO MÍNIMO 
5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO REFLETIVO 

17 05 

 
 
 
 
 
03 

UNID 

PLACA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO MÉDICOS – 2 VAGAS 
DIMENSÕES:50X70 CM – VIA URBANA.DADOS TÉCNICOS: FORMATO: 
RETANGULAR BORDO INTERNA: BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE 
COM ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E 5 ANOS DO 
REFLETIVO 

18 05 

 
 
 
 
 UNID 

PLACA  PROIBIDO ESTACIONAR - EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 
ESCOLARES – DIAS LETIVOS DAS 06 ÁS 18 HORAS 
DIMENSÕES:50X70 CM – VIA URBANA. DADOS TÉCNICOS: FORMATO: 
RETANGULAR  BORDO INTERNA: BRANCO REFLETIVO PRISMÁTICO TIPO I 
ABNT NBR 14.644  MATERIAL DA PLACA: ACM 3MM EM CONFORMIDADE 
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02 

COM ABNT NBR 16179 COR DO VERSO DA PLACA: PRETO FOSCO  
GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO E E 5 ANOS 
DO REFLETIVO 

19 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 UNID 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: 
COLUNA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO SAE 1010/1020. COM SUPORTE 
ABRAÇADEIRA (COM ACESSÓRIOS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS 
NECESSÁRIAS) PARA A PLACA NÃO GIRAR DE NO MÁXIMO 23CM DE 
COMPRIMENTO PARA CADA LADO. CARACTERÍSTICAS: ESPESSURA DA 
PAREDE DO TUBO IGUAL OU SUPERIOR A 3,00MM. DIÂMETRO MÍNIMO DE 
2’’. ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 3,00M. COM 2 ALETAS ANTIGIRO, 
LOCALIZADAS NA BASE INFERIOR E SOLDADAS À COLUNA EM ÂNGULO DE 
180 GRAUS. COM TRATAMENTO SUPERFICIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA 
CORROSÃO. TODAS AS PEÇAS DO CONJUNTO DA COLUNA DEVERÃO SER 
REVESTIDAS DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, APÓS AS OPERAÇÕES DE 
CORTE, DOBRA, FURAÇÃO E SOLDAGEM. A GALVANIZAÇÃO DEVERÁ SER 
EXECUTADA NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS PEÇAS, DEVENDO 
AS SUPERFÍCIES RECEBER UMA DEPOSIÇÃO MÍNIMA DE ZINCO POR METRO 
QUADRADO NAS EXTREMIDADES E NAS DEMAIS ÁREAS DE ACORDO COM 
AS NORMAS DA ABNT. A GALVANIZAÇÃO DEVERÁ SER UNIFORME, ISENTA 
DE FALHAS DE ZINCAGEM. COM GARANTIA, PELO PRAZO MÍNIMO DE 05 
(CINCO) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SOBRE SUAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – CONSTRUTIVAS E DE ACABAMENTO. EM 
CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NA ABNT NO QUE 
COUBER. 

20 20 

 
 
 
 
 
 
 
12 LATA 

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA. 
APRESENTAÇÃO: LATA DE 18 LITROS DE TINTA DE RESINA ACRÍLICA A 
BASE DE SOLVENTE. CARACTERÍSTICAS: O MATERIAL DEVERÁ SER 
FORNECIDO EM BALDES LACRADOS E COM SELO, ACOMPANHADO DO 
LAUDO; EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS 
RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NO QUE COUBER. O PRODUTO DEVERÁ SER 
ENTREGUE COM NO MÍNIMO 12 MESES ATÉ SUA VALIDADE 

21 15 

 
 
 
 
 
 
 
10 LATA 

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA. APRESENTAÇÃO: 
LATA DE 18 LITROS DE TINTA DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE. 
CARACTERÍSTICAS: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO EM BALDES 
LACRADOS E COM SELO, ACOMPANHADO DO LAUDO; EM CONFORMIDADE 
COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NO QUE COUBER. 
O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM NO MÍNIMO 12 MESES ATÉ SUA 
VALIDADE. 

22 14 

 
 
 
 
 
 
 
08 LATA 

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AZUL. APRESENTAÇÃO: 
LATA DE 18 LITROS DE TINTA DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE. 
CARACTERÍSTICAS: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO EM BALDES 
LACRADOS E COM SELO, ACOMPANHADO DO LAUDO; EM CONFORMIDADE 
COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NO QUE COUBER. 
O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM NO MÍNIMO 12 MESES ATÉ SUA 
VALIDADE 

23 15 
 
 LATA 

SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA. 
APRESENTAÇÃO: LATA DE 18 LITROS DE SOLVENTE PARA TINTA DE 
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10 RESINA ACRÍLICA. CARACTERÍSTICAS: COM ESPECIFICAÇÃO DA DATA DE 
FABRICAÇÃO E LOTE. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM NO 
MÁXIMO 60 DIAS DE SUA DATA DE FABRICAÇÃO. EM CONFORMIDADE 
COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NO QUE COUBER. 

24 30 

 
 
20 UNID 

ROLO DE 23CM PARA PINTURA. APRESENTAÇÃO: EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE, COM CABO DE PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS: EM LÃ 
NATURAL DE CARNEIRO. ANTI GOTA 

25 15 
 
08 EMBAL 

MICRO ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ACORDO COM A 
ABNT NBR 16184, EM EMBALAGENS DE 25 QUILOS 

1.2 A entrega dos produtos deverá ser no seguinte endereço: Avenida Santa Teresa, 821, centro, 
cidade de Campina das Missões/RS, em até 15 (QUINZE) dias contados da ordem de fornecimento da 
Administração, em horário de expediente, devendo a empresa comunicar a Administração Municipal 
previamente, com antecedência mínima de 48 horas, para que o responsável pela Secretaria 
acompanhe a entrega. 

1.3 Os materiais devem estar de acordo com as especificações contidas no item 1 – Objeto e no Termo 
de Referência – ANEXO I, principalmente quanto aos prazos de fabricação e validade. 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que: 
2.1.1 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/ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br; 
2.1.2 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; 
2.2 Não poderão participar deste Pregão as empresas: 
2.2.1  com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;; 
2.2.2 que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações e impedidas de contratar 
com o Município de Campina das Missões/RS; 
2.2.2.1 que 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;  
2.2.4 em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação;  
2.2.5 em consórcio; 
2.3 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.  
2.3.1 O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com 
automático impedimento da participação na disputa. 
2.3.2 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.  
2.3.3 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 
2.3.4 A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, normas, 
especificações e detalhes. 
2.3.4.1 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. 
2.4 DO CREDENCIAMENTO 

2.4.1 Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de 
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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.  
2.4.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 
https://pregaobanrisul.com.br/ ou solicitadas por meio dos seguintes endereços de e-mail: 
licitar@campinadasmissoes.gov.br. 
2.4.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente Edital: 
2.4.3.1 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 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;  
2.4.3.2. 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;  
2.4.3.3 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;  
2.4.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e,  
2.4.3.5. 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. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as 
seguintes declarações: 
3.2.1 do cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, como condição de participação;  
3.2.2 de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação, conforme referido 
no item 2.2.2, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
3.2.3 que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.  
3.2.3.1 A Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta, a 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 Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito à tipificação no crime de falsidade 
ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 93 da Lei 
federal nº 8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas previstas no presente Edital. 
3.4 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via sistema após a aceitabilidade da proposta 
final, conforme item 5.1 deste Edital.  
3.5. 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. DAS PROPOSTAS  
 
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do 
pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 
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4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico até às 8:30h, observando as 
diretrizes do Edital PE 33/2021, com a indicação dos valores unitários e total, englobando os custos, 
frete, transporte, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das 
obrigações assumidas.  
4.2.1 A proposta de preços inicial deverá conter, além das características técnicas do produto 
ofertado, as seguintes informações: 

a) CNPJ e Razão social da empresa; 
b) Descrição completa do produto ofertado com a marca/modelo cotada; 
c) Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 

quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor. 
 4.2.2 A proposta final deverá manter inalteradas a características, bem como a marca e modelo indicados. 
4.2.3 Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, já consideradas inclusas todas as despesas 
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  
4.3 Até a data e horário limite de entrega, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
4.4 Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
4.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem 
omissas ou apresentarem irregularidades.  
4.6 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
4.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
4.8 a proposta final assinada e atualizada, deverá ser encaminhada em meios físicos conforme item 
11.1.1.  
4.8.1 Devido às restrições causadas em função da Pandemia, o envio em meios físicos poderá ser 
dispensado. 
 
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
5.1. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo mínimo de 01 (uma) hora, o licitante será 
convocado a encaminhar eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os 
documentos de habilitação abaixo discriminados: 
  

5.1.1 - DECLARAÇÃO de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (ANEXO VI). 

5.1.2 – 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; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF); 
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. 

 
5.1.3 – REGULARIDADE FISCAL:  
a)   Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
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houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividades; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certidão de Débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
conjuntamente pela Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN); 

c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede do licitante; 

a) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
 

                            5.1.4 – REGULARIDADE TRABALHISTA:  
a)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão  Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT , nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943.  
b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02 (ANEXO V); 
 

              5.1.5– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
                       a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, contados da data 
de apresentação da proposta. 

  
5.1.6– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA             

                 a) DECLARAÇÃO DE GARANTIA PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE NO 
MÍNIMO 05 ANOS  CONTRA DESBOTAMENTO E 05 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO DO 
REFLEXIVO, CONTADO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

 
5.2 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
registro cadastral esteja no prazo de validade. 
5.2.1 A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente 
apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo. 

 5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade 
expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento 
ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
 5.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 5.1.3, deste 
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,  que comprove a sua 
regularidade em 05 (cinco) dias úteis, após a sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 
  5.3.1 - O prazo de que trata o item anterior 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. 
 5.3.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 5.3, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 
licitantes já intimados a efetuar o acesso ao sítio www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br   
e/ou  www.pregaoonlinebanrisul.com.br, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
  5.3.3 - O benefício de que trata o item 5.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
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restrição. 
  5.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 11.2.1, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item 16.1, aliena a, deste edital.  

 
6. DA OPERACIONALIZAÇÃO 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 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

6.2.1 o LICITANTE 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 2.4.3.2 deste Edital. 

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.  

6.5 Se ocorrer a desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

6.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública da licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.  

6.6. No caso de desconexão do licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

 
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
7.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, via chat, em campo próprio do sistema eletrônico.  
7.1.1 Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.  
7.2 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. 

7.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  

7.4. 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, com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para 
os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração.  

7.5. A Administração concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade de sua proposta.  

7.5.1. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou 
exigir do licitante a sua demonstração.  
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7.5.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá 
efetuar diligência, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

7.5.3. questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

7.5.4 pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
7.5.5 verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração 

Pública ou com a iniciativa privada;  
7.5.6 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 

lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  
7.5.7 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante;  
7.5.8. estudos setoriais 
7.5.9 consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
7.5.10 demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
7.6 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real pelos licitantes, anexando-se cópia das propostas desclassificadas 
aos autos do processo licitatório.  

7.7 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro e, 
somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7.8. 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:  

7.9.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro.  

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

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

7.9.4. A apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença de 
R$0,50 que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que 
cobrir a melhor oferta.  

7.6.5 O sistema eletrônico avisará o encerramento do período de livre disputa, 
previamente estabelecido pelo pregoeiro, após o que transcorrerá período (randômico) de tempo de até 
trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, onde ainda poderão ser efetuados 
lances livres, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
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 do item 7. 
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10(dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos 02 (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 
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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 persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública da licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.  

8.8 Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso;  

 
 9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, sendo 

observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993 para aferir a proposta vencedora. 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 5.1 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, de que trata o item 5, enviados nos termos do item 

3.4 e 5.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios 
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

11.1.1 A documentação para habilitação e a proposta final assinada e atualizada, em meio 
físico, deverão ser encaminhadas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da intimação 
por meio eletrônico expedida pelo pregoeiro, em envelope opaco e lacrado, ao seguinte endereço:  
Avenida Santa Teresa, nº 821. Centro. Campina das Missões/RS CEP 98.975-000. Contendo as seguintes 
indicações no seu anverso: 
ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE  
                       
11.1.1.1 EM CASO DE ASSINATURA DIGITAL DA PROPOSTA FINAL, DATADA COM A DATA 
DO CERTAME, A EMPRESA PODERÁ SER EXIMIDA DO ENVIO DA PROPOSTA POR 
CORREIO. 
                             11.1.2 Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser apresentadas em 
seus originais ou cópias devidamente autenticadas, devendo ser rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
                             11.1.3 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia 
de abertura da sessão pública. 
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 11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 
declaração exigida no item 3.2.3.1 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. 

 11.2.1 Na hipótese de a proposta vencedora não ser 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.  

11.3 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 05 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. 
13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o 

processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 
14. PRAZOS E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
14.1. Após a homologação, esgotados todos os prazos recursais, o adjudicatário será 

convocado para no prazo de 05 (cinco) dias úteis assinar a ATA de Registro de Preços (ANEXO II). 
Excepcionalmente a Administração Municipal poderá aceitar contrato assinado por meio de assinatura 
digital, sendo permitido o envio do contrato original devidamente assinado pela licitante via Correios.  

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 o contrato, 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. 

14.3.1 A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de 
habilitação, no prazo do item 11.1.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 
                          14.4  A empresa deverá entregar os materiais objetos desta licitação em até 15 (quinze) 
dias úteis após o pedido, o atraso injustificado na entrega dos equipamentos sujeitará a licitante as 
penalidades previstas no item 16.1.  
                          14.5  - O prazo de que trata o item 14.4 poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
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14.6 Verificada a desconformidade de algum item, a licitante vencedora deverá promover 
as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste edital. 

14.8 Os materiais a serem entregues deverão estar adequadamente acondicionados de 
forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte. 

14.9 A nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) deverá, 
obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

                       15 - DO REAJUSTE DE PREÇOS: 
                          15.1 –  O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da detentora, desde 
que seu pedido, obrigatoriamente, tenha sido feito antes da solicitação de aquisição de material e/ou 
realização de itens pelo órgão gerenciador, acompanhado de documentos que comprovem a variação de 
preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de 
matérias-primas, etc. 
                          15.2 – Caso o contratado efetue o pedido de revisão, será verificado dentre os 
proponentes que registraram o(s) respectivo(s) item(s), o preço atualizado, reclassificando-se os 
preços cotados se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 
                          15.3 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso. 
 
16 –  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 2% sobre o valor estimado da contratação; 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de 
assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 
anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o valor estimado da 
contratação; 

d) executar o contrato com atraso injustificado,até o limite de 10 dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato. 

16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

16.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

17.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 
poderão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: licitar@campinadasmissoes,rs.gov.br. 

17.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão respondidas via e-mail e 



    
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações  

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 / (55)3567-1102 / (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração: www.campinadasmissoes.rs.gov.br. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 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. 

18.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

18.3 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). 

18.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 

Campina das Missões/RS, 06 de julho de 2021. 

 

 

                                     ____________________ 
                                        Carlos Justen 
                                             Prefeito 
 
 
 

Registre-se e publique-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – DO OBJETO 
Aquisição de TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA e 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO para ruas do município de Campina das Missões, conforme 
especificações e condições estabelecidas neste projeto. 
2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Justifica-se a aquisição dos referidos materiais em virtude da necessidade da manutenção, adequação e 
implementação de novas sinalizações viárias, e assim proporcionar a melhoria na sinalização viária, 
tornando o trânsito mais seguro para a população que circula nas ruas do município de Campina das 
Missões, pois vias bem sinalizadas, além do quesito segurança, contribuem de forma determinante para a 
garantia da melhor fluidez e acessibilidade, contribuindo positivamente para a mobilidade urbana. 
Também considerando a necessidade de substituir as placas que foram danificadas pelas intempéries, 
considerando a necessidade de colocar placas em ruas e acessos que foram recentemente nomeadas.Os 
materiais ora solicitados, são imprescindíveis para trazer segurança aos motoristas e aos pedestres, 
deixando patente o zelo de nossa administração, além de obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). 
 3. DOS OBJETIVOS  
A aquisição de tinta de demarcação viária destina-se à pintura horizontal juntamente com as placas de 
sinalização para as vias que fazem das a circunscrição do município de Campina das Missões, logo, os 
materiais constantes deste projeto são destinados à manutenção e adequação da sinalização existente e 
implementação de nova sinalização viária em vias do município em que seja necessária, conforme 
especificações e condições estabelecidas neste termo de referência. O projeto objetiva a melhoria de vias 
de circulação da cidade com sinalização de trânsito sobre pavimentos existentes, proporcionando 
regramento do trânsito, assim como adequação à legislação vigente. A sinalização tem a finalidade de 
orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, 
restrições, orientações e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a 
aumentar a segurança e ordenar os fluxos de trafego. 
4. DO QUANTITATIVO ESTIMADO 
Quantidade de material a ser adquirido foi calculada com base nas necessidades do município nos anos 
anteriores. A aquisição será conforme necessidade, sendo o processo licitatório na forma de registro de 
preços. 
5. ENTREGA E FORNECIMENTO 
Prazo de entrega dos materiais: 15 (quinze) dias úteis a partir da data de emissão do empenho.  
a) Todos os itens descritos no anexo 1, deverão estar de acordo com as respectivas normas técnicas de 
regulamentação; 
 b) Não serão aceitos produtos que estejam danificados, ou que apresentem qualquer grau de impureza;  
c) Não serão aceitas mercadorias que não atendam a suas respectivas especificações, determinadas na 
licitação, características, composição etc; 
 d) Não serão aceitas mercadorias que não estejam em conformidade com normas técnicas que regulam o 
setor de produção e comercialização; 
 e) Só serão recebidos os produtos que estejam de acordo com todas as condições estabelecidas neste 
termo de referência. 
 f) As placas e tintas de demarcação deverão ser entregues no endereço da Prefeitura Municipal de 
Campina das Missões, RS, na Avenida Santa Teresa – 821, CEP. 98975000 de Segunda à sexta-feira, das 
7:30h ás 17:30. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
- a empresa contratada deverá se responsabilizar por todas as despesas de entrega ou frete, sem custos 
adicionais a está Prefeitura, devendo entregar os materiais sem nenhum tipo de avarias, tais como: placas 
amassadas, suportes sempre novos, etc. 
- entregar nos prazos estabelecidos;  
- entregar os materiais com prazo de validade de 6 meses, no caso das TINTAS DE DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA, e das PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM  GARANTIA DE NO MÍNIMO 05 ANOS  
CONTRA DESBOTAMENTO E 05 ANOS CONTRA DESBOTAMENTO DO REFLEXIVO, contado a 
partir da data de entrega. 
7. VIGÊNCIA 
 O Contrato deverá vigorar por 12 MESES, contados a partir da data da sua assinatura. 
8.CONDIÇÕES GERAIS PARA TINTAS DE DEMARCAÇÃO 

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento. 

 A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e grumos. 

 A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada. 

 Execução da sinalização 

  – A sinalização deve ser executada conforme o exigido na ABNT / NBR 15405 - sinalização 

viária – tintas –Procedimentos para execução da demarcação e avaliação. 

 Método de aplicação do material  

 - Espessura de 0,4 a 0,6 mm 

 - Equipamento para aplicação: máquinas apropriadas ou ferramentas manuais. 

 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 

a) Temperatura entre 10º C e 40º C; 

b) Umidade relativa do ar até 90%. 

 A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência 

especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer.  

 A unidade de compra é balde com 18 litros. 
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ANEXO I 
MATERIAIS 
QUANTIDADE OBJETO 
10 Placa Pare Parada Obrigatória R-1 Resolução Contran Nº 180/2005 

Dimensões:50x50 cm – Via particulares (Condomínios) 
Dados técnicos:  
  Proteção contra Raios UV 
• Formato: octogonal 
• Fundo: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Orla interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Orla externa: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor 
sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos do refletivo 

5 Placa Proibido Estacionar R-6A Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:50x50 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Circular 
• Orla: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Branco prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos do refletivo 

15 Placa Lombada A-18 Resolução Contran Nº 243 06/2007 
Dimensões:50x50 cm - Via urbana e condomínios  

Dados técnicos: 

• Placa de Advertência 

• Formato: Quadrado 

• Orla interna: Preto 

• Orla externa: Amarelo 

• Cor do verso da placa: Preto Fosco 

• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 

• Fundo: Amarelo refletivo prismático (tipo I ABNT NBR 14.644) ou na cor sem 
reflexão 

Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos do refletivo 

15 Placa Lombada Seta Esquerda A-18 Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:75x50 cm 
Dados técnicos: 
• Placa de Advertência 
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• Formato: retangular 
• Orla interna: Preto 
• Orla externa: Amarelo 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Fundo: Amarelo refletivo prismático (tipo I ABNT NBR 14.644) ou na cor sem 
reflexão 
 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

15 Placa Passagem Sinalizada De Pedestres A-32B Resolução Contran Nº 243 
06/2007 
Dimensões:50x50 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Quadrado 
• Orla Externa: Amarelo refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor 
sem reflexão 
• Orla Interna: Preto refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Amarelo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

05 Placa Proibido Parar E Estacionar R-6C Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:50x50 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Circular 
• Orla: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Branco prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 7 anos 

05 Placa Proibido Virar À Esquerda R-4A Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:50x50 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Circular 
• Orla: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Branco prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

05 Placa Proibido Virar À Direita R-4B Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:50x50 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Circular 
• Orla: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
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reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Branco prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

05 Placa Proibido Estacionar R-6A Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:50x50 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Circular 
• Orla: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Branco prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

02 Placa Pronto Socorro SAU-10 Resolução Contran Nº 180 
Dimensões:50x70 cm – Via urbana. 
Dados técnicos: 
• Formato: Retangular 
• Fundo: Azul refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 
• Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644  
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

15 Placa Lombada A 50 Metros A-18 Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:75x50 cm 
Dados técnicos: 
• Placa de Advertência 
• Formato: retangular 
• Fundo: Amarelo refletivo prismático (tipo I ABNT NBR 14.644) ou na cor sem 
reflexão 
• Orla interna: Preto 
• Orla externa: Amarelo 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

03 Placa Estacionamento Exclusivo Para Táxi 
Dimensões:50x70 cm – Via urbana. 
Dados técnicos: 
• Formato: Retangular 
• Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644  
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

02 Placa Proibido Estacionar Embarque E Desembarque 
Dimensões:50x70 cm – Via urbana. 
Dados técnicos: 
• Formato: Retangular 
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• Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644  
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco  
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

05 Placa Passagem Sinalizada De Escolares A-33B Resolução Contran Nº 243 
06/2008 
Dimensões: 
50x50 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Quadrado 
• Orla Externa: Amarelo refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor 
sem reflexão 
• Orla Interna: Preto refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Amarelo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

15 Placa Dê A Preferência R-2 Resolução Contran Nº 180 180/2005 
Dimensões:90x90 cm - Via urbana e condomínios 
Dados técnicos: 
• Formato: Triangular 
• Orla: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem 
reflexão 
• Legenda: Preto fosco 
• Fundo: Branco prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão 
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

05 Placa Proibido Estacionar Carga E Descarga Permitida Das 8H Às 18H – 
Segunda á Sexta-Feira 
Dados técnicos: 
Dimensões: 70x50 
• Formato: Retangular 
• Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644  
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento e 5 anos 

03 Placa Estacionamento exclusivo MÉDICOS – 2 VAGAS 
Dimensões:50x70 cm – Via urbana. 
Dados técnicos: 
• Formato: Retangular 
• Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644  
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento 5 anos 

03 Placa  Proibido Estacionar - Somente Embarque E Desembarque de 
Passageiros  
Dimensões:50x70 cm – Via urbana. 
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Dados técnicos: 
• Formato: Retangular 
• Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644  
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento 5 anos 

02 Placa  Proibido Estacionar - Embarque E Desembarque de Escolares – Dias 
Letivos das 06 ás 18 horas 
Dimensões:50x70 cm – Via urbana. 
Dados técnicos: 
• Formato: Retangular 
• Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644  
• Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179 
• Cor do verso da placa: Preto Fosco 
Garantia de no mínimo 5 anos contra desbotamento 5 anos 

 
120 

Suporte para fixação de placa de sinalização. Apresentação: Coluna em tubo de 
aço galvanizado SAE 1010/1020. com suporte abraçadeira (com acessórios 
parafusos, porcas e arruelas necessárias) para a placa não girar de no máximo 23cm 
de comprimento para cada lado. Características: Espessura da parede do tubo igual 
ou superior a 3,00mm. diâmetro mínimo de 2’’. Altura igual ou superior a 3,00m. 
Com 2 aletas antigiro, localizadas na base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 
180 graus. Com tratamento superficial para proteção contra corrosão. Todas as 
peças do conjunto da coluna deverão ser revestidas de zinco por imersão a quente, 
após as operações de corte, dobra, furação e soldagem. A galvanização deverá ser 
executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber 
uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais 
áreas de acordo com as normas da ABNT. A galvanização deverá ser uniforme, 
isenta de falhas de zincagem. Com garantia, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a 
partir da data de entrega, sobre suas características físicas – construtivas e de 
acabamento. Em conformidade com as recomendações contidas na ABNT no que 
couber. 

12 Tinta para demarcação Viária na Cor Amarela. Apresentação: Lata de 18 litros de 
tinta de resina acrílica a base de solvente. Características: O material deverá ser 
fornecido em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser 
entregue com no mínimo 12 meses até sua validade 

10 Tinta para demarcação Viária na Cor Branca. Apresentação: Lata de 18 litros de 
tinta de resina acrílica a base de solvente. Características: O material deverá ser 
fornecido em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser 
entregue com no mínimo 12 meses até sua validade. 

08 Tinta para demarcação Viária na Cor Azul. Apresentação: Lata de 18 litros de tinta 
de resina acrílica a base de solvente. Características: O material deverá ser fornecido 
em baldes lacrados e com selo, acompanhado do laudo; Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) no que couber. O produto deverá ser entregue com no 
mínimo 12 meses até sua validade 

10 Solvente para diluição de tinta de demarcação viária. Apresentação: Lata de 18 
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litros de solvente para tinta de resina acrílica. Características: Com especificação da 
data de fabricação e lote. O produto deverá ser entregue com no máximo 60 dias de 
sua data de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) no que couber. 

20 Rolo de 23cm para pintura. Apresentação: Embalado individualmente, com cabo 
de plástico. Características: Em lã natural de carneiro. Anti gota 

10 MICRO ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ACORDO COM 
A ABNT NBR 16184, EM EMBALAGENS DE 25 QUILOS 

DA ENTREGA DOS MATERIAIS 
- A solicitação dos produtos e materiais será efetuada por meio de Ordem de Compra, enviado ao 
endereço eletrônico (e-mail) indicado pela vencedora junto a proposta financeira;  
- A entrega deverá ser efetuada em até 15 dias do envio do e-mail de pedido; 
- Os produtos somente serão recebidos após a inspeção dos mesmos e não atendendo a descrição do edital 
serão devolvidos, sem ônus ao Município, e com aplicação das penalidades previstas no edital e na 
minuta contratual. 

Campina das Missões, 24 de Junho de 2021 
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ANEXO II 
MINUTA DA ATA REGISTRO PREÇOS 

(Pregão Presencial) Nº 33/2021 

  
Aos xx dias do mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2021, nas dependências da Administração 

Municipal de Campina das Missões, sito à Av. Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, nos termos do 
art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Município de Campina das Missões, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Carlos Justen, doravante denominado simplesmente de 
ÓRGÃO GERENCIADOR e as empresas 
______________________________________________________, doravante denominadas 
FORNECEDORES, para a execução do objeto descrito na cláusula primeira - do objeto, resolvem firmar 
a presente ATA, nos permissivos termos da Lei Federal nº. 8666/93, do Decreto Municipal nº 044/2019 e 
na conformidade da Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 33/2021, 
mediante as seguintes cláusulas e condições. 
1. OBJETO 

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos produtos 
especificados no item 1- DO OBJETO do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
33/2021, ofertados no certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata. 

2. VALIDADE 

2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 

2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 5° do Decreto Municipal nº 44/2019, a 
Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo 
adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos 
registrados, no caso de igualdade de condições. 

3. CONTRATO 

3.1 Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão1 ser celebrados contratos específicos 
com as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5. 

4. PREÇOS 

4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme 
demonstrativo abaixo: 

ITEM QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. MAX. EMPRESA PREÇO UNIT. 

     
 

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão Participante 

                                                
1 À Administração caberá decidir pela formalização do contrato, mas somente poderá dispensá-lo se diante das 
hipóteses previstas no art. 62, § 4º, da Lei nº 8.666/1993.   



    
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações  

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 / (55)3567-1102 / (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

(OP), por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada pela 
autoridade competente, com cópia obrigatória ao OG. 

5.2 As ordens de compra poderão ser entregues diretamente na sede da 1ª colocada ou encaminhadas por 
meio eletrônico, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data marcada para o fornecimento. 

5.3 As entregas deverão ser efetuadas nos endereços determinados pelo OP, em dias úteis e horário 
normal de expediente. 

5.4 A contratada deverá enviar ao OG, a relação completa dos itens com a respectiva quantidade, 
adquiridos por OP, sempre que solicitado. 

5.5 Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está obrigada ao fornecimento do(s) 
produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusulas do edital de pregão 
presencial para registro de preços que precedeu a formalização desta Ata. 

5.6  Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou condições exigidas no contrato, 

deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 76, da Lei nº 8.666/1993, e retirados 

nos seguintes prazos: 

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 

b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de 
irregularidade seja posterior à entrega. 

5.7 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à aplicação das sanções previstas por 
inadimplemento. 

6. EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 A licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a conseqüente 
aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas 
seguintes hipóteses: 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata; 

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável; 

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceitável; 

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não 
aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado; 

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir 
as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua 
vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja 
devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada; 

6.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo 
administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis. 

6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feita 
por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da 
ata de registro de preços. 

7. PENALIDADES 
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7.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 03 dias após a 
data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual 
será considerado inexecução contratual; 

b) multa de 5% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 02 (dois) anos; 

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
05 (cinco) anos. 

7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre o 
valor da nota de empenho. 

8. FISCALIZAÇÃO 

8.1 Cabe ao OP proceder à fiscalização rotineira dos itens recebidos, quanto à quantidade, qualidade, 
compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações. 

8.2 Os fiscais dos OP estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não 
satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários 
preestabelecidos. 

8.3 As irregularidades constatadas pelos OP deverão ser comunicadas ao OG, no prazo máximo de dois 
dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas 
as penalidades cabíveis. 

8.4 O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar que 
os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a 
solicitação da aquisição. 

8.5 Ao OG competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela 
Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

9.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro 
de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir: 

a) greve geral; 

b) calamidade pública; 

c) interrupção dos meios de transporte; 

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 3932, do Código Civil Brasileiro (Lei 
nº 10.406/2002). 

9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor. 

                                                
2
 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar ou impedir. 
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9.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até 24 horas 
após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo 
sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força 
maior. 

10. FORO 

10.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o 
Foro da Comarca de Campina das Missões – RS. 

11. CÓPIAS 

11.1 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 

a) uma para o OG; 

b) uma para a empresa registrada; 

c) uma, em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 

d) uma para o OP. 

  

 E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas 
na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada 
pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, e pelos Srs,                representando as EMPRESAS 
REGISTRADAS.   

 
Campina das Missões – RS, em XX de XXXXX de 2021. 
 
 
 
 
 
Prefeito Municipal  
 
 
Empresas 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 
 
 
 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ n° (Nº CNPJ DO 
LICITANTE), sediada na (ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE LOGRADOURO, NÚMERO, 
COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara, sob as 
penas da lei e para os fins previstos no art. 4º, VII da Lei Federal n° 10.520/02, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação indicadas no edital da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
33/2021. 
 
LOCAL, DATA. 
 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Assinatura Representante Legal 
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ANEXO IV 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... 
e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
.........................................................................  
(representante legal)  
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 
 

(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ: (Nº DO CNPJ DO 
LICITANTE), ENDEREÇO: ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, 

NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara 
sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua 

habilitação e participação na licitação PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 33/2021, bem como ter ciência da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
LOCAL, DATA. 

 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 

(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
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ANEXO   VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
NOS QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 5.1.1) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de 
Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não 
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário. 

 

 


