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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021  

Município de Campestre da Serra 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Desenvolvimento e 

Turismo 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Modo de disputa: aberto   

Processo nº 090/2021 

  

 

 

Edital de Pregão Eletrônico para 

aquisição e instalação de placas de 

indicação dos pontos turísticos e de 

referência aos turistas do Município de 

Campestre da Serra através do Convênio 

FPE 379/2020, Consulta Popular 11/2020. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA/RS, no uso de 

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de 

licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 

objetivando o fornecimento e instalação do bem descrito no Anexo I, e nos termos da 

Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da 

Lei Complementar n°147/2014 e nº 155/2016, dos Decretos Municipais n.º 1098 de 27 

de fevereiro de 2013 e 1158 de 29 de outubro de 2013, com aplicação  subsidiária da 

Lei Federal nº 8.666/1993. 

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

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 14 de janeiro de 2022, às 09:00 

horas, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08hs58min, 

sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.  

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição e instalação de placas de 

indicação dos pontos turísticos e de referência aos turistas do Município de Campestre 

da Serra através do Convênio FPE 379/2020, Consulta Popular 11/2020, conforme 

especificações constantes no Anexo I. 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem 

no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências deste 

Edital. 

2.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que estiverem 

devidamente cadastradas e apresentarem propostas através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, até o horário estipulado na plataforma, conforme 

dispõe o Edital. 

2.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o licitante assinalará ‘’SIM” ou “NÃO” para as seguintes declarações: 

      a) que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, 

agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006;  

      b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

      c) que cumpre os requisitos de habilitação e a conformidade de sua proposta com 

as exigências do edital, como condição de participação; 

      d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

      e) que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02. 

2.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

2.5. Não poderá participar deste pregão eletrônico: 

      a) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, bem como as impedidas de licitar através de punição ou 

suspensão cadastrada no CEIS, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 

      b) empresa ou sociedade estrangeira, sem autorização de funcionamento no país; 

      c) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

      d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão. 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:  

3.1. Para participar do certame, o licitante deverá providenciar o seu credenciamento no 

Portal de Compras Públicas, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br; 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação (login) e de 

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico,  

3.2.1. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


3 
 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Campestre da 

Serra/RS, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

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

eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

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

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

de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio 

de acesso; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão 

na forma eletrônica; e 

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

interesse próprio. 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados através do 

sistema eletrônico no Portal de Compras Públicas, até a data e o horário estabelecidos 

no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste edital, e poderão ser 

retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.  

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

declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 

proposta com as exigências do edital, como condição de participação; 

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, 

agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

4.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que 

venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo 

de 02 (duas) horas. 

4.4. No caso de algum documento solicitado não ter sido anexado ao Portal, a empresa 

será inabilitada.  
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5. PROPOSTA: 

5.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a 

indicação completa do produto ofertado, referências e demais dados técnicos, além da 

indicação do valor unitário e total do item, onde deverão estar incluídos todos os custos 

com material, mão de obra, inclusive BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (impostos, 

taxas, contribuições sociais, lucro de empreendimento, etc.); e quaisquer outras 

despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.   

5.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação 

da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com 

timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação 

que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. 

5.4. Quaisquer inserções na proposta que visem a 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. 

5.5. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração. 

5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

      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. HABILITAÇÃO: 

6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes 

documentos, observando o procedimento disposto no item 4 deste Edital:  

6.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02 (a mesma deve ser 

assinalada em campo próprio do sistema eletrônico junto ao credenciamento); 

 

6.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

      a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

      b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

      d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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6.1.3. REGULARIDADE FISCAL: 

      a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

      b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 

Negativa); 

      c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

      d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

      e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

6.1.4 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 

Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio 

de 1943. 

6.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

      a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada 

para a apresentação do documento. 

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

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

mediante a utilização de sua chave e senha. 

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de 

sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as 

operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital. 

7.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

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

estarão disponíveis no Portal de Compras Públicas. 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:  

8.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital.  

8.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

      a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  
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      b) forem omissas em pontos essenciais;  

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

manifestamente inexequíveis.  

8.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 

que não for conflitante com o instrumento convocatório.  

8.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início 

à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  

8.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 

classificadas.  

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, 

observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:  

8.6.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 

consignado no registro.  

8.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 

e registrado pelo sistema.  

8.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 

recebido e registrado primeiro.  

8.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta 

deverá ser R$ 20,00 (vinte reais).  

9. MODO DE DISPUTA:  

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8.  

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos 

e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.  

9.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

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

automaticamente.  

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

poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 

lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.  

10. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO:  

10.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
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recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados.  

10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos 

termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como 

critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem 

apresentado a declaração, de que trata o item 4.2.2 deste Edital; 

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

situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

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

forma: 

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

apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, 

até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

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

proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 11.1.2 deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo previsto na alínea ‘’a’’ deste item. 

11.1.4. O disposto no item 11.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 

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

11.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão observados 

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

11.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

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

12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO:  

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a 

realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 

seja obtida melhor proposta. 

12.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, 

necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao 

último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados 

no prazo fixado no item 4.3 deste Edital.  

12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

valor de referência da Administração. 
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12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 

13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO:  

13.1. A licitante declarada vencedora, terá prazo de 02 (duas) horas para apresentar os 

documentos de habilitação de que trata o item 6, deverá ainda, apresentar nova 

proposta adequada ao valor adjudicado do item, incluindo na mesma os dados da 

empresa (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e dados bancários), 

e o nome do representante legal da empresa, CPF e RG. Ambos devem ser 

encaminhados ao pregoeiro para análise através da plataforma cadastrada e pelo e-

mail licitacoes@campestredaserra.rs.gov.br. 

13.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 

declaração exigida no item 4.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação 

condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 

(cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada 

e durante o transcurso do respectivo prazo. 

13.3. Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender 

às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital.  

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

declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso através 

do portal de compras públicas, em nova fase, decorrente da habilitação do vencedor. 

14. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

14.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão através 

de formulário eletrônico no portal de compras públicas, ou pelo e-mail: 

licitacoes@campestredaserra.rs.gov.br 

14.1.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, ou 

seja, 72 (setenta e duas) horas úteis antes da abertura do pregão. 

14.1.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio decidir sobre a petição no 

prazo de 02(dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.1.3. No caso de acolhimento da petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame. 

15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar justificadamente sua 

intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do 

direito de recurso. 

15.2.  Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 

(três) dias para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os 

mailto:licitacoes@campestredaserra.rs.gov.br


9 
 

demais licitantes intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões em igual 

número de dias, contado da data final do prazo do recorrente. 

15.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter 

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

autoridade competente. 

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

de aproveitamento. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

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

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

16.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o 

processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

17. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

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

assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital. 

17.2. O prazo de que trata o item 16.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

17.3. O licitante deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, 

mediante a apresentação dos documentos na forma do art. 32, da Lei de Licitações, 

atinentes aos documentos em que foram apresentadas cópias simples na licitação, sob 

pena de perda do direito à contratação. 

17.4. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro 

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

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da 

aplicação das sanções. 

17.5. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 

da Ordem de Serviço.  

18. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

18.1. O pagamento será efetuado, conforme cronograma físico-financeiro, ocorrendo no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da fatura acompanhada do 

boletim de medição, aprovada pelo Engenheiro Civil Municipal, o qual fará a aprovação 

total e a vistoria final dos serviços.  

18.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 

compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pró rata. 

18.3. Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos das leis 

que regulam a matéria. 
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19. SANÇÕES ADMIISTRATIVAS: 

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

ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

      a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

      b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de 

habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

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

contratação;       

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

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

      d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após 

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

valor atualizado do contrato; 

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

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato;  

      f) 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; 

19.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas pelo e-mail: 

licitacoes@campestredaserra.rs.gov.br, pelo telefone (54) 3235-1120 ou (54) 3235-

1121, no horário compreendido entre as 08:00 e 17hs, ou ainda através do portal de 

compras públicas, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 

abertura da sessão pública. 

20.2. 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 

subsequente ao ora fixado. 

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

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

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

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

mailto:licitacoes@campestredaserra.rs.gov.br
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20.5. 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). 

20.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria/RS para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

 

 

Campestre da Serra, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 Moacir Zanotto 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 

  _____________________________ 

           Procurador(a) Jurídico (a)    
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ANEXO I - ITENS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 

 

OBJETO: Aquisição e instalação de placas de indicação dos pontos turísticos e de 

referência aos turistas do Município de Campestre da Serra através do Convênio FPE 

379/2020, Consulta Popular 11/2020, conforme especificações: 

Item Quant. Descrição Valor Un 

R$ 

Valor 

Total R$ 

01 02 un Placas modelo indicativa com colunas duplas de 2,00 x 1,00 em 

chapa de aço 18, fixadas em dois mastros de aço galvanizado 

de 2,5”, com comprimento de 2,5 metros, fixados em bloco de 

concreto 

2.753,55 5.507,10 

02 04 un Placas turísticas em madeira de lei com placas ACM 0,70 x 1,20 

com adesivos dupla face envernizada, com fotos adesivas dos 

pontos turísticos da região 

9.111,00 36.444,00 

03 5000 un Folder com apresentação dos pontos turísticos do município, 

com papel couchê, capa 150g, corpo do folder 120g, dimensões 

15x21cm 

0,22 1.100,00 

 

 - As placas deverão ser instaladas no perímetro urbano e no interior do município. 

 

OBSERVAÇÃO: Memorial Descritivo, Orçamento Discriminado e Cronograma Físico 

Financeiro encontram-se em arquivo anexo ao edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa................................................... estabelecida ............................................... 

inscrita no CNPJ nº.............................................., declara, sob as penas da Lei n° 10.520 

de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente 

processo licitatório. 

 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

                   Carimbo da Empresa 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA 

USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 

 

A empresa................................................. estabelecida ............................................... 

inscrita no CNPJ nº.............................................., através do seu Representante legal 

Sr.......................................................................... inscrito no CPF 

nº...................................................RG nº..............................................   DECLARA, para 

os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

 

 

() - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

 

() - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

() – COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Local e data 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa e/ou 

Contador da Empresa 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 

 

 

       DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr 

(a)______________________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº __________________e do CPF nº ______________, DECLARA para fins 

do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Emenda Constitucional 

nº 20 de 15.12.98, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

                                                   Local e data 

 

 

_____________________________________ 

(Nome da Empresa) 

(Nome do Responsável Legal) 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 

MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2021 

 

Termo de contrato que entre si fazem o 

Município de Campestre da Serra e a 

empresa ....................., tendo como objeto o 

fornecimento e instalação de placas de 

indicação dos pontos turísticos e de 

referência aos turistas do Município de 

Campestre da Serra através do Convênio 

FPE 379/2020, Consulta Popular 11/2020. 

 

      Aos ___ dias do mês de ________ do ano de 2021, de um lado, o Município de 

CAMPESTRE DA SERRA/RS, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. 

Moacir Zanotto, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, 

a empresa ____________, situada a Rua/Av. ________________, nº_____, bairro 

__________, cidade __________, Estado __________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________, representada por seu Diretor, Sr. _____________, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato para 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS E DE 

REFERÊNCIA AOS TURISTAS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA ATRAVÉS DO 

CONVÊNIO FPE 379/2020, CONSULTA POPULAR 11/2020, vinculado ao edital de Pregão 

Eletrônico nº 002/2021, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de 

_______, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

      O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material e mão-de-obra para 

instalação de placas de indicação dos pontos turísticos e de referência aos turistas do 

Município de Campestre da Serra através do Convênio FPE 379/2020, Consulta Popular 

11/2020 de acordo com as especificações do projeto, do memorial descritivo fornecido 

pelo CONTRATANTE e que é parte integrante do presente contrato, para todos os 

efeitos legais, como se estivesse transcrito. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

            O fornecimento e instalação de placas de indicação dos pontos turísticos e de 

referência aos turistas do Município de Campestre da Serra de que trata o presente 

contrato deverá ser iniciada pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados do recebimento da ordem de execução dos serviços, emitida pelo 

CONTRATANTE e deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 

da mesma, conforme cronograma físico financeiro. 

       Parágrafo único - A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações 

assumidas neste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: 

      O preço para o presente ajuste é de R$ __________, constante da proposta 

vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-

financeiro anexo ao presente instrumento.  

CLÁUSULA QUARTA: 

        O pagamento será efetuado, conforme cronograma físico-financeiro, ocorrendo no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da fatura acompanhada do 

boletim de medição, aprovada pelo gestor do contrato o Engenheiro Civil Municipal Sr. 

Maurício Costa Bueno CREA/RS 183812, portador do CPF n° 787.141.500-00, o qual 

fará a aprovação total e a vistoria final dos serviços.   

      § 1º Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 

compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês calculados pró rata dia, até o 

efetivo pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA: 

            Não será admitida subempreitada ou subcontratação, aceitando a 

CONTRATADA todas as condições impostas no memorial descritivo, projeto, 

cronograma e demais anexos, que também passam a integrar o presente contrato, 

comprometendo-se, ainda, a CONTRATADA, obedecer a todas as normas técnicas da 

ABNT, no que tange à segurança, solidez e perfeita execução das obras objeto deste 

contrato, o que não exime a CONTRATADA das disposições do art. 618 do Código Civil 

Brasileiro.   

CLÁUSULA SEXTA:  

      O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com o edital, da proposta e do 

contrato, será recebido: 

      a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de 15 dias, contados 

a partir da comunicação escrita da CONTRATADA. 

      b) definitivamente pelo servidor responsável pela fiscalização da obra o Engenheiro 

Civil Municipal Sr. Maurício Costa Bueno CREA/RS 183812, portador do CPF n° 

787.141.500-00, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação ou vistoria, prazo este de 30 (trinta) dias, desde que 

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

      Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

       I - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitada esta a 15 (quinze) 

dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

       II - Multa de 0,5 % (meio por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da 

execução ou dos materiais empregados, sem prejuízo do dever de reparar, corrigir, 

remover, reconstruir, às suas expensas, tal defeito;  
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       III - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

       IV - Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 

      Parágrafo único - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 

contrato.  

CLÁUSULA OITAVA: 

      As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a 

critério exclusivo do CONTRATANTE e, quando for o caso, cobradas judicialmente.  

CLÁUSULA NONA: 

      Será rescindido o presente contrato, independente de notificação judicial ou 

extrajudicial, sem qualquer direito à indenização, por parte da CONTRATADA, se esta: 

      I - Não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas neste contrato; 

       II - Subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto deste contrato 

a terceiros; 

      III - Fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa; 

      IV - Executar os serviços com imperícia técnica; 

      V - Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 

      VI - Paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 30 

(trinta) dias consecutivos;  

      VII - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé; 

      VIII - Atrasar injustificadamente o início dos serviços. 

      Parágrafo único - Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a 

conveniência do CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA 

o valor dos serviços já executados.  

CLÁUSULA DÉCIMA: 

      As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte 

dotação: 

 

      0301 – Secretaria de Administração, Planejamento, Desenvolvimento e Turismo 

      339030000000 – Material de Consumo 

     339032000000 – Material de Distribuição Gratuita 

     339039000000 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica 

     2011 – Departamento Municipal de Turismo 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

      Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da 

Comarca de Vacaria, com exclusão de qualquer outro, por mais especializada que seja. 

      E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a 

tudo presentes. 

 

 

Campestre da Serra/RS 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

_________________________ 

       Moacir Zanotto 

   Prefeito Municipal  

 

 

 

____________________ 

Nome do proprietário 

Nome da empresa 

 

 

 

 

     Este edital se encontra examinado e aprovado 

por esta Assessoria Jurídica. 

      Em ___-___-______. 

     ________________________ 

                Assessor(a) Jurídico(a)        

 

 

                              

 

 

 

 


