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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 

 
MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, 
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA 
MATRIZ DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS 
MISSÕES.                                

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia 23 de 
agosto de 2022, no Setor de Compras, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria nº 066/2021, de 26 de janeiro de 2021, com a finalidade de receber 
propostas referente ao Edital Tomada de Preços n° 005/2022, do menor preço por lote, conforme 
Lotes especificados no ANEXO I. 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 
Município de Campina das Missões, ou que apresentarem toda a documentação necessária para 
o cadastro até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento das propostas. 

1. OBJETO: 

1.1 AQUISIÇÃO DE POSTES ORNAMENTAIS PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E 
REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES, 
PROCESSO 22/2301-0000102-0/ TERMO DE CONVÊNIO FPR 464/2022. 

LOTE 
01 

DESCRIÇÃO  QUAN
T 

VALOR 
UNIT 

ITEM 
01 

POSTE ORNAMENTAL EM FIBRA DE VIDRO COM 
REFORÇO INTERNO EM TUBO DE AÇO, 3M DE ALTURA, 
COM PINTURA PU COR PRETA, COM 02 BRAÇOS EM 
TUBO DE AÇO, TIPO “U” VIRADOS, COM PINTURA EPÓXI 
COR PRETO TEXTURIZADO, COM ARGOLAS PARA FIXAR 
FLOREIRA. UMA PLACA DECORATIVA EM CADA BRAÇO, 
SENDO UMA EM ALUMÍNIO 2MM COM DESENHO VAZADO 
ALUSIVO À CATEDRAL DE SÃO BASÍLIO E BANDEIRA 
RUSSA SOBREPOSTA EM ALUMÍNIO 2MM EM AMBOS OS 
LADOS, E A OUTRA EM ALUMÍNIO 2MM, COM DESENHO 
VAZADO ALUSIVO AO CHAPÉU TIROLÊS ALEMÃO E 
BANDEIRA ALEMÃ SOBREPOSTA EM ALUMÍNIO 2MM EM 
AMBOS OS LADOS. LUMINÁRIA DECORATIVA ESTILO 
LANTERNA IMPERIAL SEXTAVADA, COM ESTRUTURA EM 

07 R$4.375,00 
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AÇO E PROTEÇÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE 
CANELADO, RESISTENTE A IMPACTOS, CHAPÉU E BASE 
(ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO) EM ALUMÍNIO, COM 
PINTURA EPÓXI COR PRETO TEXTURIZADO, NAS 
DIMENSÕES DE 310X760MM, EQUIPADA COM LED 66W, 
FLUXO LUMINOSO DE 7.900 LÚMENS, ÂNGULO DE 
ABERTURA 360 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6500K, 
VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, PROTETOR DE SURTO 
CLASSE II, 12KA/10KV.  

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER TAMBÉM 
AS IMAGENS DAS PLACAS DECORATIVAS CONFORME 
DESCRITO E REPRESENTADO PELA FIGURA ABAIXO: 

 

 

ITEM 
02  

POSTE ORNAMENTAL EM FIBRA DE VIDRO COM 

REFORÇO INTERNO EM TUBO DE AÇO, 3M DE ALTURA, 

COM PINTURA PU COR PRETA, COM 02 BRAÇOS EM 

TUBO DE AÇO,COM PINTURA EPÓXI COR PRETO 

TEXTURIZADO, SENDO UM TIPO “U” VIRADO COM 

ARGOLAS PARA FIXAR FLOREIRA E O OUTRO TIPO “U” 

COM ENCAIXE PARA A LUMINÁRIA. DUAS PLACAS 

07 R$4.375,00 
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DECORATIVAS EM ALUMÍNIO 2MM, UMA EM CADA 

BRAÇO, CADA UMA COM BANDEIRA RUSSA 

SOBREPOSTA DE UM LADO E BANDEIRA ALEMÃ 

SOBREPOSTA DO OUTRO, SENDO AMBAS EM ALUMÍNIO 

2MM. LUMINÁRIA DECORATIVA ESTILO LANTERNA 

IMPERIAL SEXTAVADA, COM ESTRUTURA EM AÇO E 

PROTEÇÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE 

CANELADO, RESISTENTE A IMPACTOS, CHAPÉU E BASE 

(ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO) EM ALUMÍNIO, COM 

PINTURA EPÓXI COR PRETO TEXTURIZADO, NAS 

DIMENSÕES DE 310X760MM, EQUIPADA COM LED 66W, 

FLUXO LUMINOSO DE 7.900 LUMENS, ÂNGULO DE 

ABERTURA 360 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6500K, 

VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, PROTETOR DE SURTO 

CLASSE II, 12KA/10KV. 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER TAMBÉM 
AS IMAGENS DAS PLACAS DECORATIVAS CONFORME 
DESCRITO E REPRESENTADO PELA FIGURA ABAIXO: 

. 
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ITEM 
03 

POSTE ORNAMENTAL EM FIBRA DE VIDRO COM 

REFORÇO INTERNO EM TUBO DE AÇO, 3M DE ALTURA, 

COM PINTURA PU COR PRETA, COM 02 BRAÇOS EM 

TUBO DE AÇO, COM PINTURA EPÓXI COR PRETO 

TEXTURIZADO, SENDO AMBOS TIPO “U” COM ENCAIXE 

PARA A LUMINÁRIA E ARGOLA PARA FIXAR FLOREIRA. 

DUAS PLACAS DECORATIVAS EM ALUMÍNIO 2MM, UMA 

EM CADA BRAÇO, CADA UMA COM DESENHO VAZADO 

ALUSIVO A COROA DE LOUROS E ESCUDO RUSSO 

SOBREPOSTO DE UM LADO E ESCUDO ALEMÃO 

SOBREPOSTO DO OUTRO, SENDO AMBOS EM ALUMÍNIO 

2MM.  02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS ESTILO LANTERNA 

IMPERIAL SEXTAVADA, COM ESTRUTURA EM AÇO E 

PROTEÇÃO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE 

CANELADO, RESISTENTE A IMPACTOS, CHAPÉU E BASE 

(ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO) EM ALUMÍNIO, COM 

PINTURA EPÓXI COR PRETO TEXTURIZADO, NAS 

DIMENSÕES DE 310X760MM, EQUIPADA COM LED 66W, 

FLUXO LUMINOSO DE 7.900 LUMENS, ÂNGULO DE 

ABERTURA 360 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6500K, 

VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, PROTETOR DE SURTO 

CLASSE II, 12KA/10KV. 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER TAMBÉM 
AS IMAGENS DAS PLACAS DECORATIVAS CONFORME 
DESCRITO E REPRESENTADO PELA FIGURA ABAIXO: 

07 R$5.565,00 
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1.2 Os postes Ornamentais deverão ser entregues nas condições expressas no Edital TP 
005/2022 e seus Anexos. 

1.2.1 O Edital e Anexos estão disponíveis em arquivo PDF no site do Município: 
www.campinadasmissoes.rs.gov.br ou no setor de Licitações, através do e-mail 
licitar@ampinadasmissoes.rs.gov.br  

1.3  A licitante com a melhor proposta classificada deverá apresentar amostra dos produtos 
oferecidos, no prazo de até 15 dias após o certame: Luminária; Placa Decorativa e Poste, 
conforme requisitos constantes no ANEXO I 
 
1.4 – Os POSTES deverão ser entregues no prazo de até 90 dias após assinatura do 
Contrato. 
 
1.5 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, cadastradas/credenciadas no Município de Campina das Missões, ou que 
apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme item 2 desse Edital, 
até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta. 
 

2. CADASTRO: 

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até as 17:00 
horas, do dia 19 de agosto de 2022, os seguintes documentos: 

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

b) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
(ANEXO IV); 
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2.1. HABILITAÇÃO JURIDICA 

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. 

2.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) 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; 

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); 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede da 
licitante; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede da 
licitante; 

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

2.3. 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. 

b) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, 
que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República 
(Anexo III); 

2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação 
do documento. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta 
Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa: 

                                       AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: 1,00 
                                        PC + PELP 
 
                                                                                        PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:   --------------------   = índice mínimo: 1,00 
                                                                                 PC  +  PELP 
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                                                      PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:   --------------------    = índice máximo: 0,51 
                                                          AT 

 
Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo 
Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = 
Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

 

a.1) É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 
             a.2) Licitantes que utilizam a Escrituração Contábil Digital - ECD e que aguardam 

a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição 
ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço 
à Receita Federal do Brasil. 

Parágrafo Único: Os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.4, poderão ser 
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.2 poderão, ainda, 
ser extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua 
autenticidade pela Administração. 

3. ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
COOPERATIVAS (LC nº. 123/2006) 

3.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar juntamente com a 
documentação de Habilitação – Item 5, DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. Não serão aceitas declarações de 
que o licitante é optante do SIMPLES NACIONAL, sem que a mesma especifique se tratar de ME 
ou EPP, tendo em vista as exceções do artigo 17, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

3.2. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 
de 4.800.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 
42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 
de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os 
documentos previstos neste edital. 

3.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 
item 3.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos 
neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em dois (02) dias úteis, a contar da data em que for declarada como 
vencedora do certame. 

3.4. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 

3.5. O prazo de que trata o item 3.3 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. 
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3.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.3, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 2 e 3 deste 
edital, deverão apresentar no local, até o dia e hora mencionados no preâmbulo, dois 
envelopes denominados, respectivamente de nº 01 – Habilitação e nº 02 – Proposta, os 
quais deverão estar lacrados, e indevassáveis, para o que se sugere a seguinte inscrição:  

 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2022 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  
FONE/e-mail: 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2022 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)                       
FONE/e-mail: 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

5.1 A documentação para habilitação deverá ser entregue para a Comissão de Licitações, até 
as 14h horas, do dia 23 de agosto de 2022. 

5.2  Para habilitação, o envelope número 01 – Habilitação -  deverá conter:  
 
5.2.1 -  CERTIFICADO DE CADASTRO atualizado junto ao município. Se o Certificado de 
Registro Cadastral - CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas houver vencido 
alguma das certidões previstas nos itens 2.2 e 2.3, poderá apresentar, juntamente ao CRC, a 
correspondente certidão atualizada, podendo as mesmas ser apresentadas em original, por cópia 
autenticada por Tabelião ou por funcionário do município de Campina das Missões, ou por 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
5.2.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O LOTE 01 

 
a) Declaração e/ou Atestado para comprovação de aptidão para fornecimento 

dos Postes Ornamentais personalizados, em nome da empresa, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em 
características, quantidade e prazos 

Obs.: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja 
similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a 
quantidade executada e o período utilizado para tanto. 
 

b) DECLARAÇÃO de Garantia do material pelo prazo mínimo de 2 anos. 
 

 
5.3 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, com firma reconhecida, outorgando com poderes ao representante para 
decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 
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5.4 - A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.2 deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 
dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
5.5 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, 
ainda que apresentem alguma restrição. 
5.6 - O prazo de que trata o item 5.4 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. 
5.7 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.4, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 21, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 

6.1. A proposta financeira deverá ser entregue até as 14 horas, do dia 23 de agosto de 2022 
(juntamente com o envelope 01 Habilitação), no Envelope Nº 02 – PROPOSTA, com validade 
de 60 dias. Deverá ser apresentada em folhas preferencialmente,  numeradas e rubricadas, 
sendo a última, obrigatoriamente, datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser 
redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:  

6.1.1 PROPOSTA PARA O LOTE 01: 

a) Razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail (se houver) para contato e 
PROPOSTA FINANCEIRA, contemplando o valor unitário e total,  conforme o objeto, em moeda 
corrente nacional, devendo, ainda, o preço incluir todos os custos com material, mão-de-obra, 
objeto desta licitação, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 
empreendimento, etc.), bem como os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, 
etc. 
b) PROSPECTO contendo ilustração por imagem e especificações técnicas referente aos 
produtos/materiais da marca/fabricante ofertados 
 

6.2 Para efeitos de julgamento da presente licitação será levado em conta o menor preço 
por LOTE. 

Observação: Serão considerados para fins de julgamento os valores constantes no 
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais se 
houver também em eventual contratação 

6.3. Poderão ser aceitas as propostas em que se constatem erros de cálculos nos preços 
propostos, reservando-se a Comissão Permanente de Licitações o direito de corrigi-los na forma 
a seguir: 

a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será 
retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

b) O erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o 
total proposto pelo corrigido. 

6.5. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de todo 
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
quando devida a erro ou má interpretação de parte da licitante. 
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6.6. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data aprazada para 
a sua entrega. 

6.7. 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. 

6.8. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e atender as recomendações do fabricante e 
normas da ABNT. 
 

7. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1. Após o horário estabelecido para protocolo dos envelopes, não serão admitidas propostas 
de licitantes retardatários e nenhum envelope ou mesmo documento será recebido. 

7.2. No horário estabelecido para abertura da Licitação “TOMADA DE PREÇO 005/2022” 
serão abertos os ENVELOPES Nº. 01, contendo a documentação de habilitação, que será 
conferida e examinada pela COMISSÃO e PARTICIPANTES legalmente constituídos. 

7.3. Todos os documentos e, igualmente, as propostas, serão rubricados pelos membros da 
Comissão e pelos representantes legais das empresas participantes, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação por parte daqueles que se abstiverem de rubricá-los. 

7.4. Aberto os envelopes de nº. 01, contendo a DOCUMENTAÇÃO, a seu juízo exclusivo, a 
Comissão divulgará, na mesma ou em outra reunião, o resultado do exame da documentação, 
devolvendo às licitantes inabilitadas o segundo envelope (PROPOSTA), ainda fechado, mediante 
recibo, desde que não tenha havido recurso ou após o trânsito em julgado deste. 

7.4.1. No caso de a Comissão resolver analisar mais especificamente a documentação referente 
a habilitação, dará ciência a todos os participantes no ato do novo dia e horário designado para 
abertura dos envelopes nº. 02. 

7.5. Levando em conta o atendimento obrigatório de todas as exigências deste Edital, serão 
inabilitados os proponentes que não satisfazerem os requisitos exigidos para a participação e 
habilitação prevista neste Edital. 

7.6. Encerrada a fase de habilitação, proceder-se-á a abertura dos ENVELOPES PROPOSTA 
- dos licitantes habilitados, que serão lidas em voz alta ou das mesmas dando vista dos seus 
conteúdos aos licitantes presentes, registrando-se em ata todas as ocorrências e declarações. 

7.7. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo por fatos supervenientes. 

7.8. É facultada à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou de informações que deveriam constar originalmente nos envelopes 
01 e 02. 

7.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo. 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. O julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, que levará em consideração o 
menor preço por LOTE, atendidas as condições do edital. 
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8.2. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão 
acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo 
previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na 
planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 
equipamentos da licitante a serem utilizados na obra. 

8.3. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 
equipamentos da licitante a serem utilizadas na obra, deverão fazer parte do contrato e 
comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

8.4. Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 43 e 
44, e seus incisos e parágrafos, da lei nº. 8.666/93. 

8.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observados os critérios definidos no 
item 9 adiante,  será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 
licitantes. 

8.6. Somente serão consideradas as propostas que apresentarem duas casas, decimais após 
o inteiro. 

9. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

9.1. Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3 deste 
edital. 

9.1.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

9.1.2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo 
do recurso interposto. 

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

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta 
de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior 
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 
pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 3 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão 
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

9.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 9.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 

9.4. O disposto nos itens 9.1 à 9.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa (que satisfaça as exigências ao item 2.2 e 2.3 deste edital). 
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9.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 
público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

10. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

10.1. Não serão aceitas as propostas que: 

I - não atendam a todas as exigências do presente Edital. 

II - apresentarem preços excessivos, irrisórios ou zerados. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 
incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94. 
 
11.2 - O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao 
julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 
decisão objeto do recurso. 
11.3 - Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, 
dentro do prazo previsto no item 13.2, no Setor de Licitações, durante o horário de expediente, 
das 07:30h às 11:30h e das 13:30 às 17:30h. 
 
11.4 - Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados 
para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma 
prevista no item 11.3. 
11.5 - Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo além do previsto 
no item 13.3. 
11.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão 
de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos 
fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 
11.7 - A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento 
do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
11.8 - Os prazos previstos nos itens 11.5 e 11.6 poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por 
exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos 
autos da licitação. 
 
12. DOS PRAZOS 

12.1. Aprovadas as amostras e esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo 
de 10 (dez) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº. 8.666/93. 

12.2. O prazo para entrega do material é de 90 (noventas) dias, a contar da assinatura do 
Contrato. 

12.3. O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, desde que solicitado à 
autoridade competente a prorrogação, em prazo mínimo de 10 (dez) dias antes do término do 
contrato, comprovada a justa causa do pedido. 

12.3.1. A prorrogação não poderá exceder o período de 180 dias, prorrogados em no máximo  02 
(dois) Termos Aditivos; 
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12.4. O órgão ou a entidade promotora da licitação convocará as licitantes vencedoras para a 
assinatura do Termo de Contrato, que deverá ser celebrado no prazo máximo de 3 dias úteis, a 
partir do recebimento da convocação. 

12.4.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado 
durante o seu transcurso pela parte e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão ou 
entidade promotora da licitação. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Feita a classificação das propostas e aprovadas as amostras,  não havendo a interposição 
de recursos ou após o trânsito em julgado deste, a Comissão emitirá relatório conclusivo 
encaminhando o processo à autoridade competente para homologação, com a adjudicação do 
objeto ao primeiro classificado. 

13.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso ou, havendo interposição, após o trânsito 
em julgado deste, será Homologado o procedimento licitatório ao vencedor. 

14. DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária:  

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº Despesa 

05.01 15 451 5001 1.538 4.4.90.51 4453 

05.01 15 451 5001 1.538 4.4.90.51 4454 
 

15. DA GARANTIA 

15.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 2 (dois) anos, a partir da entrega. 

 

16. DO CONTRATO 

16.1. As obrigações decorrentes deste Edital serão formalizadas através de Contrato a ser 
assinado com o Município de Campina das Missões, observadas as condições estabelecidas 
neste Edital e as que constam da Minuta de Contrato anexo deste Edital, e serão regulamentadas 
pela Lei no 8.666/93. 

16.2. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará a licitação, sem 
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

16.3. A desistência do órgão ou entidade promotora da licitação de contratar com a licitante 
melhor classificada, não confere a esta o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie. 

 

17. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. De acordo com a Lei 8.666/93 e alterações. 
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18. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

18.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

18.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Contratante, especialmente designado. 

18.3. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

18.4. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

18.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá sub-contratar partes da obra, serviço ou fornecimento de bens. 

 

19. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei.  

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. A participação na presente licitação representa a aceitação por parte da proponente, caso 
seja a vencedora, independente de transcrição na sua proposta das seguintes obrigações: 

20.1.1. Sempre que solicitado, fornecer a fiscalização, amostras dos materiais a serem utilizados, 
que deverão ser 1ª (primeira) qualidade, para a devida aprovação. É de exclusiva competência do 
Município através de seus técnicos julgar e classificar a similaridade dos materiais. Os materiais 
em desacordo podem ser impugnados pela fiscalização, cabendo, neste caso, à contratada, a 
substituição do material. 

20.1.2. Responsabilizar-se por materiais danificados durante o transporte e efetuar imediatamente 
os reparos que se fizerem necessários. 

21. DAS PENALIDADES 

21.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº. 
8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras: 

21.1.1. Pelo atraso injustificado no início dos serviços, na sua entrega total ou de suas etapas, 
além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinqüenta 
centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da proposta, até 10 (dez) dias 
consecutivos de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou 
imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de 
até 24 (vinte e quatro) meses. 

21.1.2. Prestação dos serviços/entrega do material em desacordo com o solicitado, aplicação 
de multa na razão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), sobre o valor total da proposta, 
por dia, que não poderá ultrapassar a 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após 
esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a 
pena prevista no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
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21.1.3. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente aos 
serviços/materiais, aplicação de multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da 
proposta, sendo que a licitante vencedora terá um prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para a 
efetiva adequação dos serviços. Após 3 (três) reincidências e/ou após o prazo, poderá, também, 
ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei 
n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
21.1.4. Pela não-regularização da documentação referente à regularidade fiscal, nos prazos 
previstos neste edital, poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 2% (dois por 
cento) sobre o valor total da proposta e, poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a 
pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
21.2. Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa 
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 15. 
21.3. Quando da inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e multa de 5% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Contrato. 
21.4. Quando da inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e multa de 10% sobre o valor atualizado 
do Contrato; 
 
22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
22.1. O pagamento dos materiais será efetivado conforme cronograma físico-financeiro, após 
realização de medição e liberação do laudo pelo Engenheiro Fiscal e/ou Fiscal do Contrato. 
 
22.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar 
ao Setor Financeiro da Secretaria requisitante o banco, o n.º da agência e o n.º da conta, na qual 
será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa 
jurídica, ou seja, da empresa licitante vencedora. 
 

23. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

23.1. Os preços contratados não sofrerão reajuste durante a vigência do contrato, salvo na 
hipótese do item seguinte. 

23.2. Ocorrendo hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Os anexos existentes no presente edital visam fornecer subsídios para a elaboração da 
proposta. 

24.2. A proponente deverá efetuar suas medições, prevendo na elaboração de sua proposta 
todos os serviços a executar, seus quantitativos e custos respectivos, ficando inteiramente 
responsável pela completa execução do objeto. 

24.3. Não serão considerados as propostas que deixarem de atender alguma disposição do 
presente edital. 

24.6. A partir do recebimento, a Comissão de Obras, em até 10 (dez) dias, fará a vistoria 
final, para fins de liberação da Nota Fiscal para pagamento. 
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24.8. O Município, observada as disposições gerais pertinentes a qualquer fase do processo 
desta licitação, reserva-se o direito de solicitar aos licitantes esclarecimentos complementares 
necessários para uma perfeita apreciação e julgamento das propostas. 

24.9. A participação nesta licitação implica a inteira aceitação de todos os termos deste edital. 

24.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 
local estabelecidos neste edital. 

24.11. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos. 

24.12. Só terão o direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão Julgadora. 

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de 
recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira 
(art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da lei nº. 8.666/93). 

24.13. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários. 

24.14. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as clausulas 
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada 
nos artigos 77 a 79, da lei nº. 8.666/93. 

24.15. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 
Contratante que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução, 
de determinando o que for necessário à regularização das faltas ou efeitos observados, sem que 
isso importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução do Contrato. 

25. DAS INFORMAÇÕES 

25.1. O presente Edital da TOMADA DE PREÇO, bem como informações estão a disposição 
dos interessados no Setor de Compras e Licitações, sito a Avenida Santa Teresa, nº. 821, 
Campina das Missões - RS, onde poderão ser obtidas cópias do edital e anexo. 

25.2. FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA/AMOSTRAS LOTE 01; ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO; ANEXO III – 
DECLARAÇÃO ATENDIMENTO ART 7º CF; ANEXO IV - DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 
32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93; ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
SERVIDOR PÚBLICO DA ENTIDADE LICITANTE NOS QUADROS DA EMPRESA; DETALHES 
ILUSTRATIVOS E TÉCNICOS 

Campina das Missões - RS, 03 de agosto de 2022. 
 

 

 

                                    ____________________ 
                                            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 

Modelos de Postes Ornamentais Descrição 

Ilustração 

01  

Poste ornamental em fibra de vidro com reforço interno 
em tubo de aço, 3m de altura, com pintura PU cor preta, 
com 02 braços em tubo de aço, tipo “U” virados, com 
pintura epóxi cor preto texturizado, com argolas para 
fixar floreira. Uma placa decorativa em cada braço, 
sendo uma em alumínio 2 mm com desenho vazado 
alusivo à Catedral de São Basílio e bandeira russa 
sobreposta em alumínio 2mm em ambos os lados, e a 
outra em alumínio 2mm, com desenho vazado alusivo ao 
chapéu tirolês alemão e bandeira alemã sobreposta em 
alumínio 2 mm em ambos os lados. 

Luminária decorativa estilo lanterna imperial sextavada, 
com estrutura em aço e proteção em policarbonato 
transparente canelado, resistente a impactos, chapéu e 
base (alojamento para equipamento) em alumínio, com 
pintura epóxi cor preto texturizado, nas dimensões de 
310x760mm, equipada com LED 66 W, fluxo luminoso 
de 7.900 lumens, ângulo de abertura 360 graus, 
temperatura de cor 6500K, vida útil de 25.000 horas, 
protetor de surto Classe II, 12kA/10kV, com garantia de 
02 (dois) anos para defeitos de fabricação. Demais 
especificações técnicas e esquema de cores conforme 
Detalhe Técnico 01 e Detalhe Ilustrativo 01. 

Ilustração 02 Poste ornamental em fibra de vidro com reforço interno 
em tubo de aço, 3 m de altura, com pintura PU cor preta, 
com 02 braços em tubo de aço, com pintura epóxi cor 
preto texturizado, sendo um tipo “U” virado com argolas 
para fixar floreira e o outro tipo “U” com encaixe para a 
luminária. Duas placas decorativas em alumínio 2 mm, 
uma em cada braço, cada uma com bandeira russa 
sobreposta de um lado e bandeira alemã sobreposta do 
outro, sendo ambas em alumínio 2mm.  
Luminária decorativa estilo lanterna imperial sextavada, 
com estrutura em aço e proteção em policarbonato 
transparente canelado, resistente a impactos, chapéu e 
base (alojamento para equipamento) em alumínio, com 
pintura epóxi cor preto texturizado, nas dimensões de 
310x760mm, equipada com LED 66 W, fluxo luminoso 
de 7.900 lumens, ângulo de abertura 360 graus, 
temperatura de cor 6500K, vida útil de 25.000 horas, 
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protetor de surto Classe II, 12 kA/10kV, com garantia de 
02 (dois) anos para defeitos de fabricação.Demais 
especificações técnicas e esquema de cores das placas 
conforme Detalhe Técnico 02 e Detalhe Ilustrativo 02. 
 

Ilustração 03 

 

Poste ornamental em fibra de vidro com reforço interno 
em tubo de aço, 3 m de altura, com pintura PU cor preta, 
com 02 braços em tubo de aço, com pintura epóxi cor 
preto texturizado, sendo ambos tipo “U” com encaixe 
para a luminária e argola para fixar floreira. Duas placas 
decorativas em alumínio 2 mm, uma em cada braço, 
cada uma com desenho vazado alusivo a coroa de 
louros e escudo russo sobreposto de um lado e escudo 
alemão sobreposto do outro, sendo ambos em alumínio 
2 mm.  
02 Luminárias decorativas estilo lanterna imperial 
sextavada, com estrutura em aço e proteção em 
policarbonato transparente canelado, resistente a 
impactos, chapéu e base (alojamento para equipamento) 
em alumínio, com pintura epóxi cor preto texturizado, 
nas dimensões de 310x760mm, equipada com LED 66 
W, fluxo luminoso de 7.900 lumens, ângulo de abertura 
360 graus, temperatura de cor 6500K, vida útil de 25.000 
horas, protetor de surto Classe II, 12kA/10kV, com 
garantia de 02 (dois) anos para defeitos de 
fabricação.Demais especificações técnicas e esquema 
de cores das placas conforme Detalhe Técnico 03 e 
Detalhe Ilustrativo 03. 

 
Qualificação Técnica: 
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Deverá ser apresentada amostra dos produtos oferecidos, a serem fiscalizados pelo 

Departamento técnico do Município que analisará se as amostras possuem as características 

técnicas conforme solicitadas no edital.  

 

 As amostras deverão ser apresentadas, pela empresa com a melhor proposta no prazo de 

até 15 dias após o certame para fins de homologação do processo. 

 

As luminárias, postes e placas decorativas deverão ser iguais ou visualmente semelhantes às 

ilustrações apresentadas no Edital e seus anexos. 

 

Deverão ser apresentadas amostras dos seguintes produtos, considerados de maior 

relevância técnica, com os seguintes detalhes:  

 Luminária: Deverá ser apresentada 01 amostra da luminária, pintada em epóxi na cor 

preto texturizado, com todo o sistema LED instalado, incluindo o Dispositivo de Proteção contra 

Surtos (DPS). 

Observações: 

 Não serão aceitas amostras que não possuírem Dispositivo de Proteção contra surtos 

(DPS) individual ou que o mesmo não atenda as especificações citadas; 

 Não serão aceitas amostras em que o sistema eletrônico esteja incompleto ou faltante 

(módulos LED e DPS); 

 Não serão aceitas amostras sem pintura, pois a pintura também será avaliada; 

 Não serão aceitas amostras em que o difusor de proteção das luminárias seja de 

fabricação em quaisquer outros materiais a não ser policarbonato; 

 Não serão aceitas amostras em que o produto apresente garantia menor que 02 (dois) 

anos; 

 Não serão aceitas amostras que não apresentarem parafusos, porcas, manípulos e etc. de 

aço inoxidável, alumínio, latão ou qualquer outro material não corrosivo, cujo manuseio possa ser 

afetado em uma possível manutenção da luminária. 

 

Placa Decorativa do poste: Deverá ser apresentada 01 amostra de cada Placa Decorativa 

solicitada, conforme detalhes técnicos em anexo e desenhos ilustrativos.  

 Placa decorativa em alumínio 2 mm de espessura, com desenho vazado alusivo à 

Catedral de São Basílio e bandeira russa sobreposta em alumínio 2 mm em ambos os lados, 
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conforme esquema de cores presente no Detalhe Ilustrativo 01. A pintura empregada em todas as 

peças componentes da placa deverá ser epóxi poliéster; 

 Placa decorativa em alumínio 2 mm de espessura, com desenho vazado alusivo ao 

chapéu tirolês alemão e bandeira alemã sobreposta em alumínio 2 mm em ambos os lados, 

conforme esquema de cores presente no Detalhe Ilustrativo 01. A pintura empregada em todas as 

peças componentes da placa deverá ser epóxi poliéster; 

 Placa decorativa em alumínio 2 mm de espessura, com bandeira russa sobreposta de um 

lado e bandeira alemã sobreposta do outro, sendo ambas em alumínio 2  mm, conforme esquema 

de cores presente no Detalhe Ilustrativo 02. A pintura empregada em todas as peças 

componentes da placa deverá ser epóxi poliéster; 

 Placa decorativa em alumínio 2 mm de espessura, com desenho vazado alusivo à uma 

coroa de louros, com escudo russo sobreposto de um lado e escudo alemão sobreposto do outro, 

sendo ambos em alumínio 2 mm, conforme esquema de cores presente no Detalhe Ilustrativo 03.  

 

A pintura empregada em todas as peças componentes da placa deverá ser epóxi poliéster. 

Observações: 

 Não serão aceitas amostras em que a espessura das placas de alumínio seja inferior a 2 

mm; 

 Não serão aceitas amostras sem pintura, pois a pintura também será avaliada por fazer 

parte da composição dos desenhos das placas. 

 

Poste: Deverá ser apresentada 01 amostra do poste de fibra de vidro, pintada em PU cor 

preta. A amostra poderá incluir ou não os braços decorativos. 

Observações: 

 Não serão aceitas amostras em que o poste de fibra de vidro não apresente reforço 

interno metálico; 

 Não serão aceitas amostras sem pintura, pois a pintura também será avaliada. 

 
Campina das Missões, RS, 08 de julho de 2022. 
 
 
 

CARLI ROBERTO NIESWALD 

Secretário de Administração e Planejamento 
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ANEXO II 

 
MINUTA DO CONTRATO – LOTE 01 

POSTES ORNAMENTAIS 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº. XX/2022 
 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.859/0001-30, com sede administrativa situado na 
Avenida Santa Teresa, nº 821, centro, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal o 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 de outro lado, a 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº 
XXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXX, n° XX, XXXXXXXXXX na cidade 
de XXXXXXXXXXXXXXX - XX, neste ato representada por seu representante legal o Sr (a). 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob nº XXXXXXXXX, doravante denominada de 
CONTRATADA. 

 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, as partes supra qualificadas têm entre 
si justo e acertado a AQUISIÇÃO DEPOSTES ORNAMENTAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES, tendo em vista a homologação da 
licitação, nos termos do Edital de Tomada de Preços nº 005/2022 e o Processo de Administrativo 
nº 105/2022, nos termos 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, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

1. DO OBJETO E DOS PREÇOS 

A Contratada compromete-se a entregar os seguintes objetos ao Contratante, conforme 
Licitação Tomada de Preços nº 005/2022:  

Lote Item 
Quant

. 
Unid Descrição do Produto Marca 

Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

        
 

2 – DA ENTREGA: 

2.1 Os produtos contratados (objeto deste contrato) deverão ser entregues e/ou instalados na 
Praça do Município,Centro, Campina das Missões – RS, de Segunda a Sexta-feira, no horário 
compreendido das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

2.2 O prazo de entrega dos produtos é de até 90 (NOVENTA) dias a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento emitido pela respectiva Secretaria, e deverá estar adequadamente 
acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 
transporte. 

2.2.1 Todos os materias serão conferidos no ato da entrega, deverão em perfeitas condições de 
uso, qualidade e especificações conforme o Edital TP 005/2022. 
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2.3 Havendo necessidade de treinamento para utilização de algum material, o mesmo será 
disponibilizado pela Contratada em data e horário  agendados junto à Secretaria de 
Administração e Planejamento 

2.4 Verificada alguma desconformidade dos produtos contratados, a contratada deverá promover 
as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste contrato. 

2.4 A nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica) deverá obrigatoriamente, ser entregue junto com 
seu objeto. 

3 - DO PAGAMENTO: 

3.1 Os recursos para o atendimento das despesas da presente licitação correrão a conta da 
seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento vigente:  

 

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Órgão/ Unid. 

05.01 15 451 5001 1.538 4.4.90.51 4453 05.01 

05.01 15 451 5001 1.538 4.4.90.51 4454 05.01 
 

3.2  O pagamento será efetuado em 10 dias, após a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo,  desde que não constatem problemas na entrega, e, após autorização por parte do 
Fiscal do Contrato, mediante apresentação de nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo 
ICMS 85) contendo o número da Licitação TP 005/2022  

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

4 – DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE: 

4.1 Garantia do(s) objeto(s) contratado(s), com prazo mínimo de 24 (VINTE E QUATRO) meses, 
passando a contar da efetiva entrega dos mesmos. Ou, conforme garantia apresentada no 
Certame conforme item 5.2.2 do edital de Tomada Preço 005/2022. 
5 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

5.1 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 contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual, após vencimento 
da validade da proposta. 

6 - DA RECISÃO CONTRATUAL: 

6.1 O Contrato poderá ser rescindido em ocorrendo às causas e na forma prevista nos artigos 77, 
78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. 

6.2 O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverá ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de cinco (05) dias para alegar o que 
entender de direito. 

 

7 - DAS PENALIDADES 

7.1 À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, 
nas seguintes situações, dentre outras: 
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Parágrafo Primeiro - Pela recusa injustificada de prestação da garantia ou de entrega do 
material, nos prazos previstos neste contrato, contados da data de convocação feita por escrito 
pelo Município, será aplicada multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da 
proposta, até 10 (dez) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o 
contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, 
pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo Segundo - Pelo atraso injustificado no início dos serviços, na sua entrega total ou de 
suas etapas, além dos prazos estipulados neste contrato, aplicação de multa na razão de 0,50% 
(cinqüenta centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da proposta, até 10 (dez) 
dias consecutivos de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou 
imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de 
até 24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo Terceiro - Prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação de multa 
na razão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), sobre o valor total da proposta, por dia, que 
não poderá ultrapassar a 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após esse prazo, 
poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no 
art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo Quarto - Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, 
referente aos serviços, aplicação de multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor total 
da proposta por reincidência, sendo que a licitante vencedora terá um prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos para a efetiva adequação dos serviços. Após 3 (três) reincidências e/ou após o 
prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena 
prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo Quinto - Pela não-regularização da documentação referente à regularidade fiscal, nos 
prazos previstos neste contrato, poderá ser aplicada advertência e/ou multa na razão de 2% (dois 
por cento) sobre o valor total da proposta e, poderá, também, ser imputada à licitante vencedora 
a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo Sexto - Será facultado à CONTRATADA o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações. 

7.2 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso. 

7.3 No caso de aplicação de multa, haverá notificação por escrito, tendo a parte notificada, o 
prazo de dez (10) dias para recolher a importância à Secretaria Municipal da Fazenda. 

7.4 Nenhum pagamento será efetuado pelo Contratante, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta à Contratada, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

8.1 O Prazo de entrega é de 90 dias a partir da solicitação do Setor de 
Engenharia/Planejamento e/ou assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho. 

9 - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução deste Contrato será dos Servidores 
Públicos Municipais,  Carli Roberto Nieswald e Andiara Hendges, conforme Portaria nº 256/2022, 
ou outro servidor especificamente designado por estes, e apresentado à contratada para 
conhecimento. 

10. DA VINCULAÇÃO 

10.1 O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo Administrativo 
nº 105/2022, Edital de Tomada de Preço nº 005/2022 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
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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. 

11. DO FORO 

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões – RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente Contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 

  

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

 

Campina das Missões – RS, em xx de xxxxxxxx de 2022. 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/Contratante 

/Contratada 

 
 
 
 

Fiscal do Contrato 
 

 
 
 
 

Fiscal do Contrato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
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ANEXO III 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 005/2022 
 
............................................, 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 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, 
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 2 “a”) 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


