
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
 

 

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 

 

1

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 70/2021 

 
1. Dispensa de Licitação nº 20/ 2021, que reger-se-á pela  pelas condições previstas neste termo e seus anexos, 
mediante as seguintes condições: 
1.2 As empresas interessadas em encaminhar proposta para a presente Dispensa, deverão fazê-lo conforme abaixo: 

Data/Hora limite para 
encaminhamento das 

propostas  
12/08/2021 até às 11:30h 

Data/Hora da abertura 
das Propostas: 

12/08/2021  às 14h 

Objeto: 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO – PPCI EMEF SANTA ISABEL – GINASIO E ESCOLA - COM 
ÁREA ESTIMADA EM 3.055,67M², E, GINÁSIO EMEF SANTA TERESA, 
COM ÁREA ESTIMADA DE 947,41M², 

Dotação Orçamentária: 

Órgão/Unidade Orçamentária: 06.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          
Função: EDUCAÇÃO  
Sub função: ENSINO FUNDAMENTAL 
Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
Despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (1671) 

 

ITEM 1 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO – PPCI DE UMA EDIFICAÇÃO COM ÁREA ESTIMADA EM 

3055,67 M² E INCLUINDO CONSTRUÇÕES EM ANEXO, AS QUAIS SÃO 

UTILIZADAS PARA FINS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ANEXO I.  

ITEM 2 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO – PPCI DE UMA EDIFICAÇÃO COM ÁREA ESTIMADA EM 

947,41 M² ANEXO I 

 
2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta dispensa pessoas jurídicas cujo ramo de atividade se enquadre no objeto a ser 
contratado, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, conforme estabelecido 
nesta Dispensa de Licitação, e: 
2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com administração Pública; 
2.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação 

judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
2.1.3 não será permitida a participação sob forma de consórcio; 
2.1.4 não sejam declarados inidôneos em qualquer esfera do governo. 

2.2 O licitante para participar do certame deverá declarar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital. 
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2.2.1 O não-atendimento do item acima ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com automático 
impedimento da participação no presente certame. 

2.3 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste termo, dar-se-á por meio do envio 
da proposta em envelope lacrado, fechado e identificado com o número da DISPENSA e dados da empresa.  

2.3.1 Caso o proponente preferir, poderá encaminhar a proposta por e-mail no seguinte endereço: 
licitar@campinadasmissões.rs.gov.br  

   2.4 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das propostas, se na 
proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

 
4- DA SESSÃO DA DISPENSA 
   4.1 A partir do horário previsto nesta Dispensa, terá início a sessão pública da Dispensa de Licitação, com a 
divulgação das propostas de Preços, recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de 
fornecimento detalhadas pelo Termo de Dispensa de Licitação. 

 
  4.2 Somente poderá participar a licitante que anteriormente tenha encaminhado proposta de preços; 
 
4.3. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverão ser encaminhados os documentos relativos à 

Regularidade Fiscal mesmo que vencidos, sob pena de inabilitação. 
 
4.4 Constando o atendimento das exigências fixadas no Termo da Dispensa Licitação, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta de menor preço; 
4.5 A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma 

clara, não ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 

a) orçamento discriminado em preços unitários expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço 
incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao 
objeto licitado, devidamente corrigidos após o encerramento dos lances; 

b) Registro no CREA/CAU do Responsável técnico e da Empresa proponente; 
c) após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Administrador; 
d) a proposta deverá considerar a execução dos serviços no local indicado. 
 

5. Da Habilitação: 
5.1 Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar via e-mail, no prazo máximo de 01(um) 
dia os documentos abaixo relacionados: 
5.1.2 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mediante a apresentação do Cartão (CNPJ); 
5.1.3 prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do 
Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS, expedido pela Caixa Econômico Federal, emitido na 
jurisdição fiscal da sede do requerente; 
5.1.4 Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e quanto a dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) Certidão Conjunta Negativa; 

5.1.5 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com objeto contratual; 
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5.1.6 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." (NR) regulamentada pela Lei Federal  nº 
12.440, de 7 de julho se 2011. 
5.1.7 Declaração firmada pelo responsável da própria empresa licitante de cumprimento ao disposto nos incisos 
XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal e inciso VII do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, de que 
não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo 
ao Decreto Federal 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de outubro de 2002 
(ANEXO III); 
5.2 No julgamento de documentos apresentados por microempresas ou empresas de pequeno porte, serão seguidos 
os critérios estabelecidos nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06; 
5.3 No caso de haver restrições na documentação relativa à Regularidade Fiscal, apresentada pelas microempresas 
ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, contados a partir da notificação da irregularidade à empresa (por escrito) pela 
Administração, para a apresentação de novos documentos fiscais, sem restrições; 
5.4 Não fará direito ao prazo previsto no subitem anterior a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha 
deixado de apresentar algum dos documentos relativos à Regularidade Fiscal, o que ensejará, ainda, a inabilitação 
da licitante; 
5.5 A não-regularização da documentação relativa à Regularidade Fiscal, no prazo constante no subitem 5.3, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Termo de 
Dispensa de Licitação, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.  
5.6 Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o Proponente desatender às exigências habilitatórias, a 
Comissão examinará a proposta subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital.  

 
6. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. 
6.1 Se a Empresa vencedora inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções 
previstas no art. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  

a) 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; 

b) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência; 

c) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do Contrato; 

d) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato; 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 3 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 
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f) 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 3 
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

 
7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta dispensa poderão ser solicitados através do 
licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br  

7.2 O Foro para dirimir questões deste procedimento, será o de Campina das Missões. 
 

8. DOS ANEXOS: 
Fazem parte deste Termo, como anexo: 
Anexo I - Especificações para execução dos Serviços 

 
 
 

Campina das Missões – RS,  02 de agosto de 2021. 

 

 

                              ____________________ 
                                         Carlos Justen 
                                             Prefeito 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 
 

ITEM 01 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI 

DE UMA EDIFICAÇÃO COM ÁREA ESTIMADA EM 3055,67 M² E INCLUINDO CONSTRUÇÕES EM 

ANEXO, AS QUAIS SÃO UTILIZADAS PARA FINS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS.  

JUSTIFICATIVA: Esta regularização tem por objetivo corrigir e regularizar o Projeto de PPCI da 
EMEF Santa Isabel, proporcionando um espaço seguro para o convívio e o desenvolvimento das atividades 
escolares. A EMEF Santa Isabel está com o seu PPCI desatualizado, precisando assim, fazer alterações necessárias 
para ficar dentro da legislação vigente. O Projeto de PPCI é obrigatório para as construções com mais de um 
pavimento. Ele indica, entre outras coisas, a quantidade e a disposição dos equipamentos de combate ao fogo e as 
rotas de saída. Por essa razão, a EMEF Santa Isabel precisa ter o seu Projeto de PPCI adequado ao seu perfil, pois o 
Ginásio Municipal foi inaugurado no ano de 2020, e ele pertence ao espaço da EMEF Santa Isabel. No dia 10/06/21 
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto recebeu um e-mail da PREDUC de Santo Ângelo 
solicitando informações e cópia do Alvará emitido a respeito da regularização do projeto de PPCI da EMEF Santa 
Isabel, fixando o prazo de 60 dias para a resposta, justifica-se a urgência da realização do serviço. 
 

A edificação está localizada na Rua José Arcadio Nedel, nº. 107, no Município de Campina das Missões – RS. Esse 

projeto de PPCI é a nível de projeto – Primeira etapa devidamente aprovado junto ao corpo de bombeiros de Santa 

Rosa, devem ser providenciados os seguintes documentos: 

 Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) em duas vias, elaborado dentro da Lei em vigência 

14.376 de 26 de dezembro de 2013 e demais portarias e decretos regulamentados;  Projetos de acordo com 

as normas da ABNT e normas do Corpo de Bombeiros Estadual PPCI com ART de projeto; 

 Visitas Técnicas para levantamento, reuniões e protocolo; 

 Certificação de aprovação do PPCI. 

 Fornecimento de ART (Anotação de responsabilidade Técnica) de projeto; 

 Taxa do CREA/CAU; Taxa dos bombeiros e taxas dos respectivos laudos que acompanham o 

projeto, quitadas pelo CONTRATADO; 
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ITEM 02 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI 

DE UMA EDIFICAÇÃO COM ÁREA ESTIMADA EM 947,41 M². 

 

JUSTIFICATIVA: Esta regularização tem por objetivo corrigir e regularizar o Projeto de PPCI do Ginásio 
da EMEF Santa Teresa, proporcionando um espaço seguro para o convívio e o desenvolvimento das atividades 
escolares. O Ginásio da EMEF Santa Teresa está com o seu PPCI desatualizado, precisando assim, fazer alterações 
necessárias para ficar dentro da legislação vigente. O Projeto de PPCI é obrigatório, ele indica, entre outras coisas, a 
quantidade e a disposição dos equipamentos de combate ao fogo e as rotas de saída. Por essa razão, Ginásio da 
EMEF Santa Teresa precisa ter o seu Projeto de PPCI adequado ao seu perfil, pois, em anos anteriores foi realizado 
todo o processo, menos a vistoria do Corpo de Bombeiros, como isso já faz alguns anos, e a legislação sofreu 
mudanças é necessário fazer um novo Projeto de PPCI, justifica-se a urgência da realização do serviço. 
 

 A edificação está localizada na Linha Cândido Gódoi Sul – Interior, no Município de Campina das 

Missões – RS. Esse projeto de PPCI é a nível de projeto – Primeira etapa devidamente aprovado junto ao corpo de 

bombeiros de Santa Rosa, devem ser providenciados os seguintes documentos: 

 Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) em duas vias, elaborado dentro da Lei em vigência 

14.376 de 26 de dezembro de 2013 e demais portarias e decretos regulamentados;  Projetos de acordo com 

as normas da ABNT e normas do Corpo de Bombeiros Estadual PPCI com ART de projeto; 

 Visitas Técnicas para levantamento, reuniões e protocolo; 

 Certificação de aprovação do PPCI. 

 Fornecimento de ART (Anotação de responsabilidade Técnica) de projeto; 

 Taxa do CREA/CAU; Taxa dos bombeiros e taxas dos respectivos laudos que acompanham o 

projeto, quitadas pelo CONTRATADO; 
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ANEXO II 

 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA ELA EMPRESA CONTRATADA 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS 
QUADROS DA EMPRESA 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Este documento deverá ser encaminhado junto com os documentos previstos no subitem 6.1  do item 6 
da Habilitação. 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2021 
............................................, 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 VII do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 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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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XX/2021 
 

 O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na 
Avenida Santa Teresa, nº 821, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 87.612.859/0001-30, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF sob o nº. 760.805.600-20, doravante simplesmente 
denominado de CONTRATANTE, e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXX, n°XX, Bairro XXXXX, em      
, representada neste ato por seu representante legal Sr(a)., inscrito no CPF sob o nº. 015.118.200-04, doravante 
simplesmente denominada de CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á pelas disposições da Lei federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, e 
suas alterações posteriores, bem como pelas normas contidas nas cláusulas que seguem abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente instrumento tem como objeto a  

ITEM 1 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO – PPCI DE UMA EDIFICAÇÃO COM ÁREA ESTIMADA EM 

3055,67 M² E INCLUINDO CONSTRUÇÕES EM ANEXO, AS QUAIS SÃO 

UTILIZADAS PARA FINS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ANEXO I.  

ITEM 2 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO – PPCI DE UMA EDIFICAÇÃO COM ÁREA ESTIMADA EM 

947,41 M² ANEXO I 

ITEM 01 Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) em duas vias, elaborado dentro da Lei em vigência 

14.376 de 26 de dezembro de 2013 e demais portarias e decretos regulamentados;  Projetos de acordo com 

as normas da ABNT e normas do Corpo de Bombeiros Estadual PPCI com ART de projeto; 

 Visitas Técnicas para levantamento, reuniões e protocolo; 

 Certificação de aprovação do PPCI. 

 Fornecimento de ART (Anotação de responsabilidade Técnica) de projeto; 

 Taxa do CREA/CAU; Taxa dos bombeiros e taxas dos respectivos laudos que acompanham o 

projeto, quitadas pelo CONTRATADO; 
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ITEM 02  Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) em duas vias, elaborado dentro da Lei em vigência 

14.376 de 26 de dezembro de 2013 e demais portarias e decretos regulamentados;  Projetos de acordo com 

as normas da ABNT e normas do Corpo de Bombeiros Estadual PPCI com ART de projeto; 

 Visitas Técnicas para levantamento, reuniões e protocolo; 

 Certificação de aprovação do PPCI. 

 Fornecimento de ART (Anotação de responsabilidade Técnica) de projeto; 

 Taxa do CREA/CAU; Taxa dos bombeiros e taxas dos respectivos laudos que acompanham o 

projeto, quitadas pelo CONTRATADO; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 O Contratante pagará à Contratada o valor de R$ (            ) a ser pagos em parcela única, ao final da prestação 
do serviço. 

2.2 O pagamento será efetuado contra empenho após a prestação dos serviços, por intermédio do Setor de 
Tesouraria do Município e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a da respectiva Secretaria da 
Prefeitura Municipal. 

2.3 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do Processo Administrativo, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

2.4 O pagamento será efetuado em até 20 dias após entrega da NF e Certificado de Aprovação. 

2.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do período, ou 
outro índice que vier a substituí-lo, o Contratante compensará a Contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

2.6 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a matéria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 As despesas decorrentes do presente instrumento contratual correrão à conta da seguinte unidade orçamentária:  

Órgão/Unidade Orçamentária: 06.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          
Função: EDUCAÇÃO  
Sub função: ENSINO FUNDAMENTAL 
Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
Despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (1671) 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES 

4.1 Na hipótese de inexecução do Contrato, ainda que de forma parcial, ficará a CONTRATADA sujeita às 
penalidades abaixo estatuídas, garantido o direito de ampla defesa e do contraditório: 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
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a) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência; 

b) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do Contrato; 

c) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato; 

d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 3 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

e) 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 3 
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

5.1 O Contratante poderá rescindir o presente Contrato caso verifique-se a ocorrência de alguma das hipóteses 
elencadas nos artigos 137 a 138 da Lei federal n° 14.133, de 01 de abril 2021. 

5.2 A Contratada poderá rescindir o pacto ora firmado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias pela 
CONTRATANTE, dos pagamentos devidos. 

5.3 Este Contrato será rescindido, também, de forma automática, nas hipóteses de suspensão do direito de contratar e 
de declaração de inidoneidade, previstas nas alíneas "c" e "d" da Cláusula Terceira. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar de 24 de maio de 2021, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133/21, 
por iguais e sucessivos períodos, limitado a 31 de dezembro de 2021. 

6.2 A Contratada deverá iniciar a prestação de serviço no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de 
assinatura do Contrato 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

7.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 124, da Lei 14.133/2021, o contrato poderá ser alterado, devendo ser 
justificados os motivos da alteração. 

7.2 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da 
apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência 
de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
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8.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do presente contrato será do Servidor Público Municipal, Jonas 
Braun Pozzebon, inscrito no CPF sob nº 006.225.070-10, ou outro servidor especificamente designado por este, e 
apresentado à contratada para conhecimento. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO 

9.1 O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo Administrativo nº 70/2021, Dispensa 
de Licitação nº 21/2021 e, pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com suas alterações posteriores, o qual 
deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos 
deste Contrato. 

 

  E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, 
que vai assinado pelas partes. 

 

Campina das Missões – RS, em xx de julho de 2021. 

 

 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen / Contratante 

/ Contratada 

 
 
 
 
 

FISCAL DO CONTRATO 
Jonas Braun Pozzebon 

 

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

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        

 

 


