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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022 

 

*Somente poderão participar do presente processo Pessoas físicas e/ou empresas 
enquadradas como ME, EPP e MEI conforme Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Complementar nº 147/2014, sendo assim EXCLUSIVO à Micro e Pequenas Empresas. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA  
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU 
JURÍDICAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REGÊNCIA DE CORAL. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, no uso de suas 
atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que no DIA 19 DE JANEIRO 
DE 2022, às 10 HORAS, na sala do Setor de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de 
Campina das Missões, situada na Avenida Santa Teresa, nº 821, Centro, reunir-se-ão o Pregoeiro e 
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 073/2021, com a finalidade de receber propostas e 
documentos de habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU 
JURÍDICAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE CORAL, 
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 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 34/2006, Decreto Municipal nº 
44/2019 e demais condições estabelecidas neste Edital. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação para a prestação dos seguintes serviços, 
conforme ANEXO I – Termo de Referência: 

Item 
Quant. 
 

Unid Discriminação 
Preço de 

Referência 
Unitário 

1 104 Horas 
SERVIÇO DE REGENTE DE CORAL COM OS 
CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL. NO MÍNIMO 2 
HORAS SEMANAIS DE REGÊNCIA 

78,33 
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1.2 Os encontros serão semanais, com carga horária, turnos e dias da semana definidas pela 
coordenação do Coral Municipal 
1.3 O Regente deverá acompanhar o Coral em eventos e atividades nas quais o Coral Municipal 
estará participando   
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se 
sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS 
MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2022 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS 
MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO Nº 001/2022 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, por meio 
de seu Representante Legal, ou através de Procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 
interesse da representada. 

3.1.1 A identificação será realizada através da apresentação de cópia de um documento de 
identificação com foto, com validade e reconhecimento em todo território nacional, acompanhada 
do original. 

3.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada 
fora dos envelopes. 

3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) Quando representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 

a.1) Cópia autenticada do documento oficial de identificação com foto e Cadastro de Pessoa 
Física – CPF (Pessoa Física); 

a.2) Registro comercial, se empresa individual; 

a.3) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.4) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 
de sociedade civil; 

a.5) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 



 
 

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 

a.6) Por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 
bem como para a prática dos demais atos do certame; 

a.7) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial 
ou de sociedade por ações; 

a.8) Declaração de que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação; 

a.9) Declaração firmada por contador de que se enquadra como Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual. 

Observação: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade seja similar ao objeto 
licitado e sua execução. 

b) Quando representada por Procurador, deverá apresentar: 

b.1) Todos documentos anteriormente mencionados, da alínea a.1 à a.9 e; 

b.2) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código 
Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 
outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar 
lance(s) em licitação pública; ou 

b.3) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da empresa licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como Representante Legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
empresa licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos envelopes, no 
momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.5.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da 
Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no 
momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no 
limite de receita referido acima. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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4.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das empresas 
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão Presencial, o Pregoeiro, 
inicialmente receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma empresa licitante retardatária. 

4.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para 
a prática dos demais atos do certame. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1 A proposta cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser 
apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada, 
carimbada e assinada pelo Representante Legal da licitante, ser redigida em linguagem 
clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, datilografada ou impressa e deverá conter: 
(NÃO SERÁ ACEITA PROPOSTA MANUSCRITA) 

a) Razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail (se houver) para contato; 

b) Descrição completa dos serviços que serão prestados, referências e demais dados; 

c) Preço unitário, por item, em moeda corrente nacional (não será admissível cotação de 
preços em milésimos de real, ou seja, expressão monetária inferior aos centavos), em 
algarismo. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 
e custos, como por exemplo: transportes, seguros, saúde, hospedagem, segurança pessoal, 
alimentação, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, comerciais, remuneração, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação; 

d) No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a 
vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais. 

e)  Para efeitos de julgamento da presente licitação será levado em conta o menor preço 
por item. 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a autora da oferta de 
valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da 
vencedora. 

6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor até a proclamação da vencedora. 
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6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à empresa 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1 Dada a palavra à empresa licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar nova 
proposta. 

6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$0,10 (dez centavos). 

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 deste Edital. 

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão da empresa licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 
considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro 
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 
empresas licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo 
motivadamente a respeito. 

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a empresa licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com o preço de 
mercado.  

6.13 Serão desclassificadas as propostas que: 

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

b) Contiverem opções de preços alternativos; 

c) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 

e) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

f) Apresentarem preços superiores ao Preço de Referência descritos no item 1 deste 
Edital. 

Observação: 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. 

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 
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6.15 Da sessão pública do Pregão Presencial será lavrada Ata circunstanciada contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das empresas licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os 
recursos interpostos. 

6.16 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras/Licitações 
deste Município, conforme subitem 15.1 deste Edital. 

6.17 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas no mesmo ato as empresas licitantes presentes. 

6.18 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, será 
acrescido o percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao 
encargo previdenciário a ser suportado pelo Município. 

6.19 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por profissional autônomo e 
Microempreendedor Individual – MEI, será acrescido o encargo previdenciário a ser suportado 
pelo Município, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento), calculado sobre a base de 
cálculo do valor da proposta. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1 Para fins de habilitação neste Pregão Presencial, a empresa licitante deverá apresentar dentro 
do ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos: 

7.1.1 - REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) Documento oficial de identificação com foto (Pessoa Física); 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual (Pessoa Jurídica); 

b.1) 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; 

b.2) 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. 

Observação: Será dispensada da apresentação no envelope de habilitação, dos documentos 
referidos no item 7.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, 
previsto no item 3 deste edital. 

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (Pessoa Física); 

b) Número de inscrição no PIS/PASEP (Pessoa Física); 

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

d) 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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e) 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; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede da 
licitante; 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede da 
licitante; 

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

7.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, 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. 

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (Certidões, Atestados, 
etc.). 

7.1.5 - OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358-02; 

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

c) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição 
em qualquer dos documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista, previstos no item 7.1.2 e 
7.1.3, deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua Regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 

7.2.1 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 pela empresa, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do Pregão Presencial será suspensa, 
podendo o Pregoeiro fixar desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 
licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 
habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte 
e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
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7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação 
da empresa licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item 14, alínea "a", deste Edital. 

7.4 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a empresa licitante retirá-lo após 
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a empresa licitante que ofertar o 
menor preço por unidade será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a empresa 
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das empresas licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a 
respectiva empresa licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora e, 
a seguir, proporcionará as empresas licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 
interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recorrer por parte da empresa licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão Presencial, 
a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 
recurso. 

9.2 Constará na Ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 
que todas as demais empresas licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre 
as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
Pregão Presencial, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 
dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, convocará a 
licitante vencedora para assinar o CONTRATO, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital. 



 
 

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 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 O Contrato terá validade até 31/12/2022,  podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93, 
por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) meses. 

10.4 A execução dos Serviços será realizada conforme necessidade e demanda, mediante Ordem 
de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, conforme 
cronograma proposto. 

10.6 As despesas decorrentes de quaisquer encargos e tributos competem, exclusivamente, a 
licitante. 

10.7 É de competência da licitante, para prestação do serviço: 

a) Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da 
Administração; 

b) Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados à Administração ou 
a terceiros, por dolo ou culpa; 

c) A licitante é responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao 
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão 
involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para 
o ressarcimento. 

d) A licitante fornecerá todo pessoal necessário para a realização do objeto ora licitado, 
sem que entre Administração e a empresa licitante resulte vínculo de natureza trabalhista. 

e) Todas as despesas e danos patrimoniais e/ou extra patrimoniais, decorrentes da 
prestação de serviços bem como os tributos municipais, estaduais, e federais incidentes, 
correrão por conta da empresa licitante vencedora. 

f) A licitante deverá fornecer tudo o que for necessário para a prestação do serviço como 
mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transportes, e outros que se fizerem 
necessários, e, ainda, a respectiva iniciativa das providências nos devidos prazos. 

g) Cumprir as determinações da Administração. 

 

11 - DO RECEBIMENTO: 

11.1 Os serviços deverão ser prestados semanalmente de acordo com as determinações da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, e/ou da coordenação do Coral Municipal 
 
11.2 O Regente deverá acompanhar o Coral em eventos e atividades nas quais o Coral Municipal 
estará participando; 

11.3 A prestação dos serviços será conforme a necessidade e demanda a contar da emissão da 
Ordem de Serviço, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. 

11.4 Verificada a desconformidade de algum serviço, o licitante vencedor deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste Edital. 
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11.5 A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 

11.6 As quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas de acordo com o artigo 65, inc. I, 
alínea “b” e § 1º, da Lei nº. 8.666/93, dependendo da necessidade e dos recursos disponíveis. 

 

12 - DO PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento será efetuado contra empenho após a prestação do serviço, por intermédio do 
Setor de Tesouraria do Município e mediante a apresentação da Nota Fiscal, correndo a despesa na 
seguinte rubrica orçamentária da respectiva Secretaria da Prefeitura Municipal: 

 

 

 

12.2 A Nota Fiscal emitida pela empresa licitante vencedora deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do Processo de Licitação, número do Pregão Presencial e da 
Ordem de Serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

12.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da fatura 
aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato (Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Turismo). 

12.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
empresa licitante vencedora com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

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

 

13 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

13.1 Ocorrendo a hipótese prevista no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

13.2 Os preços poderão ser alterados, em caso de oscilação do custo de produção, mediante 
comprovação com documento hábil demonstrando o efetivo aumento e/ou diminuição no valor 
contratado, hipótese em que haverá a recomposição do preço, a fim de assegurar a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro da contratação. 

 

14 - DAS PENALIDADES: 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão Presencial 
ou de contratada, as empresas licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
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a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor estimado da contratação; 

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

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

f) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
Contrato. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa licitante vencedora, quando for o 
caso. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa licitante vencedora em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Campina das Missões, 
Setor de Compras/Licitações, sito na Avenida Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, por 
telefone (55) 3567-1120, e-mail licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br, em horário de expediente, 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
Presencial encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de 
Compras/Licitações. 

15.3 Somente serão aceitos pedidos de impugnações, os documentos em vias originais 
devidamente carimbadas e assinadas, protocolados junto a Secretaria Municipal de Administração 
desta Prefeitura, ou por e-mail exclusivo: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br. 
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15.4 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 
ato do certame na data marcada, a data constante deste Edital será transferida, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as empresas licitantes façam constar na 
documentação seus dados de contado – número de telefone, e-mail, endereço completo com CEP. 

15.6 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por 
funcionário deste Município, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos 
extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de 
seus dados pela Administração. 

15.7 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 7.1.2 e 7.1.3, serão tidas 
como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela 
Administração. 

15.8 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. 8.666-93, sobre o valor 
inicial contratado. 

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

15.10 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. 8.666-93). 

15.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões 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, 29 de dezembro 2021. 
 

 
 

____________________ 
Carlos Justen 

Prefeito Municipal  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

CORAL MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
LEI MUNICIPAL Nº 3020 de 28 de dezembro de 2017 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Título do Projeto Projeto Coralistas 

1.2. Modalidade Canto coral  
1.2 Público Beneficiado Munícipes Campinenses 

1.4 Período de Realização Março a Dezembro 
1.5 Carga Horária Total  80 horas 

1.6 Local a ser Realizado Centro de Educação Complementar Madre 
Regina 

1.7 Coordenação do Projeto SMECTD 
 

2. DADOS DO PROJETO 
2.1 Objetivos: 
2.1.1 Geral: 

 Fomentar as atividades do Coral Municipal criado pela Lei Municipal nº 3020/2017 a 
partir da contratação de Regente coralista com formação em canto e organização de 
Coros, para promoção de atividades artísticas e culturais, voltadas a integração social 
dos participantes. 
 

2.1.2 Objetivos Específicos: 

 Utilizar-se da música como um fator de sensibilização dos participantes, contribuindo 
para uma formação ampliada e qualificada; 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de 
interpretações musicais; 

 Iniciar a construção de conceitos musicais, como: timbre, intensidade (forte, médio e 
fraco), duração (curto e longo), altura (grave e agudo); 

 Desenvolver a discriminação e memória auditiva; 
 Promover a valorização da música na sociedade local; 
 Oportunizar situações de sociabilidade; 
 Oportunizar momentos culturais; 
 Familiarizar-se com os Hinos Pátrios; 
 Conhecer variados estilos musicais; 
 Formar um grupo de canto coral para possíveis apresentações;  
 Selecionar músicas para compor uma coletânea; 
 Desenvolver novas competências a partir da participação no coral; 
 Desenvolver a coletividade através do canto coral; 
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2.3 Justificativa 

  A música faz parte da vida das pessoas, seja em momentos de alegria, seja para 
momentos de introspecção, oração, reflexão, o fato é que por meio da música as pessoas 
expressam sentimentos, emoções e esse processo está tão naturalizado no cotidiano que 
muitas vezes não nos damos conta do que a música pode representar. 

Não é de hoje a relação das pessoas com a música, é um processo histórico, que 
vêm sendo construído há séculos. Estudos têm mostrado “que a música vem sendo utilizada 
de forma terapêutica por séculos. Isto transparece nos papiros médicos egípcios, na mitologia 
grega e nos escritos do povo hebreu.” (CARMINATTI; KRUG, 2010, p.85). 

Ainda de acordo com Pontes (2021, p. 01) 

cantar em conjunto é uma prática social tão antiga que supostamente 
surgiu junto com o ser humano assim que ele começou a se reunir em 
bandos. Na Grécia antiga o coral era associado ao teatro grego. 
Quem participa afirma que a prática melhora o ouvido musical, a 
técnica vocal, além de enriquecer a cultura geral. 

Da mesma forma, o canto coral tem sido usado em escolas, no ensino de música 
para crianças e adolescentes, com o intuito de desenvolver a socialização, cognição, 
criatividade, desenvolvimento psicológico e outros tantos benefícios que a música pode 
representar. Nesse sentido concordamos com os autores, pesquisadores na área de música, 
que afirmam 

há um processo de socialização no canto coral e, consequentemente, 
um desenvolvimento favorável ao participante desta atividade. Este 
desenvolvimento acredita-se, é propiciado pelas relações travadas 
entre as pessoas, porém tendo como canal e vínculo entre elas aquilo 
que seria o elemento principal – a música, que traz novas formas de 
agir, pensar e sentir. Necessariamente, parte-se do pressuposto que 
esta arte é essencialmente uma manifestação social e que, no canto 
coral, a música contextualiza as relações sociais influenciando o 
processo de formação dos participantes. (PEREIRA; 
VASCONCELOS, 2007, p. 04). 

A modalidade do canto coral surge no Ocidente, na crise do período Feudal, a partir 
da Reforma Protestante na Europa. Dessa forma “acredita-se que o canto coral seja uma 
prática engendrada de possibilidades. (Pereira; Vasconcelos, 2007, p. 11). Ao propiciar 
relações com a música, possibilita relações subjetivas como “nos comunicar conosco 
mesmos em uma esfera de relação harmonizadora”, além de possibilitar, 

“contato com pessoas com propósitos comuns - alegria de cantar e de 
se expressar por meio dos sons – da voz. Juntos podem transmitir 
mensagens, ideologias e atitudes para a comunidade. Estes valores 
são internalizados por um processo de intervenção da música. Ou 
seja, a dimensão (sonora) abre caminhos para a troca e a 
internalização de conceitos e comportamentos em muitos casos mais 
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harmonizados com a humanização nas relações. (PEREIRA; 
VASCONCELOS, 2007, p. 11). 

Seguindo nossa justificativa sobre a relevância do canto coral, concordamos com 
Pereira e Vasconcelos (2007, p. 85), ao afirmarem que a atividade “é   socialmente 
democrática, pois pode ser realizada por diferentes pessoas de diversas idades ou estilos.” 
Ainda, segundo os autores, geralmente o que se pratica é o canto amador, em que os coristas 
buscam “o prazer, de modo que fazem desta atividade um espaço terapêutico para a sua 
vida.”  

 É importante ressaltar também que um canto coral não é simplesmente juntar 
pessoas para cantar, durante os encontros são desenvolvidas técnicas, repertórios e estilos, de 
forma natural. Formar um coral exige algumas especificações, em que se objetiva executar 
vozes em harmonia, por meio de uma combinação de notas diferentes entre vozes, formando 
acordes. Isso transforma o coral em uma experiência inebriante ao proporcionar efeitos 
sonoros através da combinação de vozes. De acordo com Pontes, 2021,  

cantar em coral causa um efeito sinestésico, porque o próprio nome 
“coral” lembra cores. É como se a cada combinação harmônica dos 
acordes executados pelas vozes pudesse refletir um efeito colorido 
sonoro. Os efeitos sinestésicos são assim, mexem com mais de uma 
área: audição, visão, olfato e paladar. 

Ainda, com base em Pontes 2021, o coral apresenta inúmeros benefícios, entre os 
quais estão: 

A música é uma necessidade e, de todas as artes, é que possui maior 
capacidade de gerar o sentimento de irmandade entre os homens. O 
canto em coral ajuda muito os tímidos a socializarem e os integrantes 
a criarem laços de amizade, consideração e respeito entre si. Cada 
uma precisa exercer o seu papel em favorecimento da coletividade 
resultando na harmonia perfeita. Aquele que participa da atividade do 
canto em coral treina sua capacidade de prestar atenção e melhora a 
própria audição. Só aquele que percebe o que está acontecendo a sua 
volta com atenção é capaz de saber o tom, o tempo e o timbre certo 
da música. Toda essa dinâmica da participação em coral é benéfica 
para quem participa. Ele se vê engajado em um grupo, fazendo parte 
de algo significativo e belo. Além de aprender as técnicas 
relacionadas a arte do canto coral, estará desenvolvendo sua 
sociabilidade facilitando suas relações dentro e fora dessa atividade. 

Da mesma forma, aprender música, é segundo Pontes 2021 aprender sobre, 

ritmo, timbre e voz. Alguns coros ensinam partituras para serem 
acompanhadas ao longo da música. Na música ocidental podemos 
encontrar um coro misto com vozes de homens, mulheres e crianças, 
as quais compõem quatro naipes: Baixos, Tenores, Contraltos e 
Sopranos, podendo incluir algumas vozes intermediárias como: 
Barítono e Mezzo-soprano mais frequentemente chamadas de 2º 
Tenor e 2º Soprano, respectivamente. Cantar com outras pessoas 
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desenvolve a musicalidade, difere de estudar música a sós. Algo 
surpreendente acontece sempre que um grupo canta em perfeito 
uníssono. É uma verdadeira emoção ver a harmonia sendo dividida 
entre as vozes. Sendo a capella ou com uma orquestra, ao reunir os 
apaixonados pela música algo especial sempre acontece. 

Para finalizar, de acordo com Pereira e Vasconcelos (2007, p. 86), “cantar é um 
fenômeno cultural, social e histórico que promove comunicação e expressão do ser humano e 
de sua cultura”. Com essas considerações defendemos a necessidade e relevância de 
possibilitarmos a nossa sociedade a formação de um coral, para que os munícipes 
campinenses possam sentir e evidenciar os benefícios acima elencados, seja participando do 
coral como coralista, ou mesmo apreciando uma apresentação.  

 

2.4 Resultados esperados 
                     Contribuir com o processo de socialização da pessoa, por meio do 
desenvolvimento das habilidades culturais que possibilitem o fortalecimento de vínculos, 
além de desenvolver, por meio do Canto Coral, habilidades musicais no ouvir, sentir, cantar, 
interpretar e partilhar dinâmica de canto em equipe, resgatando a auto-estima interpessoal e 
interinstitucional ao garantir o bem estar do clima organizacional buscando: 

 Melhor desenvolvimento interpessoal; 
 Resgate da auto-estima; 
 Humanização das relações; 
 Melhoria de qualidade de vida; 

 
2.5 Metodologia 

  
                       Encontros semanais para ensaios que contribuam para a construção do 
conhecimento e da cidadania a partir de atividades diversificadas. Acompanhamento do 
regente em eventos e atividades nas quais o Coral Municipal estará participando. A 
participação dos coralistas  será de forma voluntária e os trabalhos ocorrerão semanalmente 
no espaço já reservado para a atividade, com carga horária, turnos e dias da semana definidas 
pela coordenação do Coral Municipal. 

 
2.6 Conteúdos Programáticos 

                       Princípios básicos da notação musical, melodia e harmonia, ritmo, timbre e 
voz. Partituras para serem acompanhadas ao longo da música.  Baixos, Tenores, Contraltos e 

Sopranos, vozes intermediárias como: Barítono e Mezzo-soprano mais frequentemente 
chamadas de 2º Tenor e 2º Soprano, respectivamente. Cantar com outras pessoas desenvolve 
a musicalidade, difere de estudar música a sós. Algo surpreendente acontece sempre que um 
grupo canta em perfeito uníssono. É uma verdadeira emoção ver a harmonia sendo dividida 

entre as vozes. Sendo a capella ou com uma orquestra. 
  

 
3.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração 
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ou Fase Unid. Quant. Início Término 
1. 1. Contratação de serviços de 

Regência de Coral - ensaios 
hora 80 Mar/22 Dez/2022 

2. 2. Horas para planejamento e 
acompanhamento de 
encontros de Corais 

hora 20 Mar/22 Dez/2022 

 
 

4.  PLANO DE APLICAÇÃO 
Meta Especificação Unid. Quant. Preço 

Unitário 
Total 

1. Contratação de serviços de 
Regência de Coral - ensaios 

hora 80 78,33 6.266,40 

2. Horas para planejamento e 
acompanhamento de encontros de 

Corais 

hora 20 78,33 1.879,92 

 
1º mês – 10h 2º mês – 10h 3º mês – 10h 4º mês – 10h 5º mês – 10h 
R$ 814,63 R$ 814,63 R$ 814,63 R$ 814,63 R$ 814,63 

    6º mês – 10h 7º mês – 10h 8º mês – 10h 9º mês – 10h 10º mês – 10h 
R$ 814,63 R$ 814,63 R$ 814,63 R$ 814,63 R$ 814,63 

Obs.: parâmetro para composição do valor mensal – salário professor municipal 22h semanais + 
difícil acesso 12% (R$ 1498,57 + R$ 187,94 = R$ 1686,51) 

 
5. AVALIAÇÃO 
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMPINA DAS MISSÕES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE 
CORAL 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, com sede administrativa na Avenida Santa Teresa, 821, centro, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ sob nº. 87.612.859/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos 
Justen, inscrito no CPF sob o nº. 760.805.600-20, doravante denominado de CONTRATANTE e, a 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizada na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Nº  , Bairro XXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXX - RS, 
inscrita no CNPJ sob nº. XXXXXXXXX, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) 
XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob nº. XXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, que reger-se-á pelas disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 contratação de empresa para prestação dos serviços 
de Regência de Coral em atendimento à Lei Municipal 3020/ de 28 de dezembro de 2017. 

1.2 Os e encontros serão semanais, com carga horária, turnos e dias da semana definidas pela 
coordenação do Coral Municipal 
 
1.3 O Regente deverá acompanhar o Coral em eventos e atividades nas quais o Coral Municipal 
estará participando.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 O Contratante pagará à Contratada o valor de R$   (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) por mês. 

2.2 O pagamento será efetuado mensalmente 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 até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente, e após aprovada pelo 
servidor responsável pela fiscalização do contrato (Secretaria Municipal de Administração e/ou 
Fazenda). 
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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:  

 
 
 
 

 

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: 

 a) advertência: caso verifique-se a falta de presteza, eficiência ou descumprimento dos 
prazos neste instrumento previstos. 

 b) multa: no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato; 

 c) suspensão do direito de firmar contratos com a CONTRATANTE: na hipótese de 
reiterado descumprimento das obrigações assumidas, pena esta que vigerá pelo prazo de 12 
meses; 

 d) declaração de inidoneidade para participar de licitação promovida pela 
CONTRATANTE: caso recuse-se, sem motivo justo, à prestação dos serviços contratados. 

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 77 a 79 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
alterada posteriormente pelas Lei n°s 8.883, de 8 de junho de 1994; 9.032, de 28 de abril de 1995 e 
9.648, de 27 de maio de 1998. 

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 Contrato terá validade até 31/12/2022,  podendo ser prorrogado, a critério da Administração 
e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93, por iguais e 
sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) meses. 

. 
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6.2 A contratada deverá iniciar a prestação de serviço no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 
da data de confirmação de pedido. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

7.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela licitante, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

7.2 Os preços são ajustados pelo prazo certo de 12 (doze) meses e acaso comprovada a 
elevação/redução no preço dos produtos de modo a afetar o equilíbrio econômico-financeiro da 
licitante, poderá ser efetuado o ajuste dentro dos critérios estabelecidos pela legislação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do presente contrato será do Servidor 
Público Municipal, xxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob nº xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme 
Portaria      , 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 
05/2022, Pregão Presencial 001/2022 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 xxxxxxxxx de 2022. 

 

 

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
CARLOS JUSTEN / Contratante 

  
xxxxxxxxxxxxxxxx / Contratada 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO III 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: Pregão Presencial       001/2022 
............................................, 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 IV 
 
 

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 PRESENCIAL Nº 001/2022, 
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   V 

 

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

 

(Item 7.1.5 “c”) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


