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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 933/2019 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Poder Legislativo de GLORINHA/RS, por sua Pregoeira Oficial, em 
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006, 147/2014 e 
Lei Complementar nº 155/2016, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 3.402, 
de 22 de dezembro de 2014 e Resolução de Mesa nº 008/2019, torna público 
que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO. 
1.2. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação (Internet), utilizando métodos de 
autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em 
todas as fases do certame. 
1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado(a) 
Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados no Portal de 
Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada para prestação de SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
PREDIAL na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, que 
compreende, além da mão de obra, o fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais, EPIs e insumos de mão de obra (uniformes apropriados), necessários 
à execução dos serviços, conforme especificado no Anexo I - Termo de 
Referência e Edital.  

2.2. O licitante interessado poderá realizar VISITA aos locais da prestação dos 
serviços, devendo ser previamente agendado a data e horário, junto à Câmara 
Municipal de Vereadores,  de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 12h e das 
13h às 17h, através do telefone (51) 3487-1009. 

2.3. O Atestado de Visita, emitido pela CONTRATANTE, deverá ser entregue 
junto com os demais documentos de habilitação conforme edital, podendo ser 
substituído por Declaração de que a licitante possui conhecimento de todas as 
informações e condições para o cumprimento das obrigações relativas ao Pregão 
Eletrônico nº 003/2019 da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha/RS. 
2.4.  O horário de expediente na sede da Prefeitura Municipal de Glorinha e do 
Setor de Compras e Licitações, é de segunda à sexta-feira,  no horário das 8h às 
12h e das 13h as 17h, telefone (51) 3487-1020 e e-mail 
pregao@glorinha.rs.gov.br . 

2.5. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 
MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas 
como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e 
atualizações. 

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 
“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  E-mail: pregao@glorinha.rs.gov.br 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019 

2

 

3.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 19.06.2019 às 8h20min. ao dia 
03.07.2019 às 8h20min. 
3.2. LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: até o dia 01.07.2019 às 17h. 

3.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 03.07.2019 às 8h30min. 

3.4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: dia 03.07.2019 às 9h. 

3.5. Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários 
limites previstos para o recebimento e a abertura das propostas, atentando, 
também, para o início da disputa. 

4. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 
Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, 
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 
MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas 
como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e 
atualizações 
5.2. Estar credenciado perante o Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
5.3. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado. 
5.4. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados 
que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: 
5.4.1. declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
5.4.2. estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
5.4.3. reunidos sob forma de consórcio; 
5.4.4. esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 
Administração Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;  
5.4.5. enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da 
Lei 8.666/93. 
5.4.6. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa 
licitante. 
5.4.7. Não atendem a presente licitação que destina-se EXCLUSIVAMENTE à 
participação de MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – 
EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006 e atualizações. 

6. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

6.1. Os fornecedores interessados em participar do presente pregão, deverão 
fazer seu credenciamento junto à Confederação Nacional dos Municípios através 
do Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde 
qualquer fornecedor, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a 
documentação exigida terá acesso ao portal. 
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6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
6.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em 
virtude de sua suspensão no Cadastro de Fornecedores. 
6.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Glorinha a responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.  
6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico. 

7. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
7.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 
MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas 
como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e 
atualizações. 

7.1.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a Pregoeira abrirá 
a sessão pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais devem estar em perfeita consonância com o disposto no item anterior. 

7.2. Somente poderá participar da rodada de lances, a proponente que 
anteriormente tenha encaminhado proposta de preços. 

7.3. Os Proponentes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, 
sob pena de serem excluídos do certame pela Pregoeira. 

7.4. Será considerada aceitável a proposta que: 

a) atenda a todos os termos deste Edital; 

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado. 

7.4.1. Constatada a existência de proposta(s) inexeqüível(eis) a Pregoeira 
excluirá o proponente da etapa de lances. 

7.5. Aberta a etapa competitiva, os proponentes poderão encaminhar lance, 
exclusivamente, por meio do provedor eletrônico. 

7.6. Os proponentes poderão, durante o horário fixado para recebimento de 
lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance 
registrado no sistema. 

7.7. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o 
lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 

7.8. Durante a sessão pública, os proponentes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 
“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  E-mail: pregao@glorinha.rs.gov.br 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019 

4

 

demais proponentes, sendo vedada a identificação do detentor do lance, 
conforme item 7.3 acima. 

7.9. A etapa de lances será encerrada por decisão da pregoeira, mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 

7.9.1. A sessão pública do Pregão só estará concluída depois de declarados 
os vencedores em cada item do certame e encerrado o prazo para 
manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos 
proponentes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa. 

7.10. A pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta, diretamente ao proponente que tenha apresentado o menor 
lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação. 

7.10.1. Após o encerramento da fase de lances, desempates e declaração 
dos vencedores, o proponente DEVERÁ ficar ON LINE no sistema para a 
FASE DE NEGOCIAÇÃO, via chat com a Pregoeira, podendo ser 
acompanhada pelos demais fornecedores. 

7.11. Em havendo desconexão entre a Pregoeira e os demais proponentes por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.12.  Caso haja desconexão do sistema para a Pregoeira, na etapa de 
lances, e o sistema permanecer acessível aos proponentes para recepção dos 
lances, quando possível a retomada do certame pela Pregoeira os atos até 
então praticados serão considerados válidos. 

7.13. A Pregoeira poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a 
qualquer momento. 

7.14. A Pregoeira anunciará o proponente de melhor lance, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor 
valor. 

7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo 
assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas. 

7.15.1. Entende-se como empate ficto, aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por 
cento) à proposta de menor valor. 

7.16. 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 será convocada para apresentar, no prazo de 5 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 
“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  E-mail: pregao@glorinha.rs.gov.br 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019 

5

 

(cinco) minutos, nova proposta, 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 7.15.1 deste edital, 
a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado 
vencedor do certame o proponente detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 

7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, 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, bem como às 
empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei 
Complementar nº 123/2006, no momento do envio de suas propostas pelo 
sistema. 

7.19. Definidos os vencedores de cada item, estes deverão encaminhar a 
documentação de habilitação e proposta financeira, nas formas e nos prazos 
estabelecidos nos itens 8 e 9, respectivamente. 

7.20. O disposto nos itens 7.15 a 7.17 deste edital não serão utilizados 
em caso de licitação exclusiva ME/EPP. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. O licitante detentor da proposta vencedora deverá encaminhar após o 
final da sessão pública, para o e-mail pregao@glorinha.rs.gov.br, a 
proposta ajustada ao lance vencedor do item, no prazo de 02 (duas) horas; 
com posterior encaminhamento do original da proposta e a documentação 
abaixo relacionada, via SEDEX ou outro meio, no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas após o encerramento do certame, aos cuidados da Pregoeira, no 
seguinte endereço: AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, Nº 23.400, 
CENTRO, CEP 94.380-000, GLORINHA/RS – SETOR DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES. Caso os documentos não sejam recebidos pela Pregoeira 
dentro das 72 (setenta e duas) horas, o licitante será inabilitado. 

8.2. O envelope contendo a documentação de habilitação deverá informar 
em sua face externa o número do Pregão a que se refere e a identificação do 
licitante (Razão Social, CNPJ e endereço). 

8.3. Os documentos deverão estar em nome do licitante, com número do 
CNPJ e endereço respectivo, observando o seguinte: 

• Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem 
estar em nome da matriz; 

• Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome 
da filial; 
- No caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente sejam emitidos em nome da 
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matriz. 
- O atestado de capacidade técnica pode ser apresentado em 
nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante. 

8.4. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo 
vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, 
e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Comissão de Apoio, ou 
publicação em órgãos da imprensa oficial, na forma do art. 32 da Lei 
8.666/93. 

8.5. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar 
documentação relativa à: 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou  
b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor e devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.  
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. 

II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração - CRA. 

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica da 
empresa, registrado no Conselho Regional de Administração-CRA, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que executou satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado. 

c) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacitação técnico-
profissional em nome do responsável da empresa, registrado no Conselho 
Regional de Administração-CRA, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, de que executou, satisfatoriamente, serviços compatíveis com o ora 
licitado. 

d) Atestado de Visita Técnica aos locais das prestações dos serviços e de 
suas condições, pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento 
integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente 
Edital, em todas as fases da presente licitação, que verificou todos os 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto da 
presente licitação.  

d.1) Caso a empresa opte por não realizar a visita deverá substituir o 
Atestado de Visita Técnica por uma Declaração informando reconhecer a 
viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e 
estabelecidas no presente Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019. 
 

e) Declaração formal que a empresa dispõe de estrutura e pessoal técnico 
especializado considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 
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III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação 
judicial e extrajudicial em prazo não superior a 60 dias da data 
designada para apresentação do documento; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigidos e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
podendo ser substituído por Escrituração Contábil Digital (ECD), através do 
SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, conforme Instruções 
Normativas RFB nº. 787/07. A situação da empresa deverá ser comprovada 
através dos seguintes indicadores, que serão apresentados já calculados por 
profissional competente, será realizada com a aplicação da seguinte fórmula, 
e respectivos índices mínimos aceitáveis: 

1. LC (índice de liquidez corrente), o qual será calculado como segue: 

LC = AC, onde: 

PC 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando 
o LC for igual ou superior a 1,0. 
 

2. LG (índice de liquidez geral), o qual será calculado como segue: 
LG = ( AC +  ARLP ), onde: 

(PC  +  PELP) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando 
o LG for igual ou superior a 1,0. 

3. SG (solvência geral), o qual será calculado como segue: 
SG  =  ( AT  -  DA ), onde: 

(PC  +  PELP) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando 
o SG for igual ou superior a 1,30. 
Onde: 

AC = Ativo circulante PC = Passivo circulante ARLP = Ativo Realizável a 
Longo Prazo 
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total DA = Despesas 
Antecipadas 
4. Obs: utilizar no cálculo duas casas decimais. 

IV – REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades 
(Alvará); 

c) Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições 
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previdenciárias e as contribuições devidas por lei, a terceiros, inclusive as 
inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –PGFN (Certidão 
Conjunta Negativa); 

d) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; 

e) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; 

f) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 

g) Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho (CNDT) 

V – DECLARAÇÕES: (CF. ANEXO II) 

a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, devidamente assinada pelo seu 
representante legal da proponente; 

b) Declaração de que atendem a todas as exigências de habilitação; 
c) Declaração de que não foram declaradas inidôneas para licitar com o 
Poder Público, em qualquer das suas esferas e que não sofreu condenação 
por improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, nos 
últimos anos. 

d) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 
a 45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinado no item 8.6.deste edital, 
deverão apresentar declaração, firmada por profissional contábil, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida no item 8.4, inclusive de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, desde que 
seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º8.666/93 e art.7º da Lei 10.520/02, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação ou revogar o pregão. 

c) A qualquer momento, durante a vigência do processo 
licitatório poderá ser solicitada documentação atualizada. 

9. DAS PROPOSTAS  



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 
“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020  E-mail: pregao@glorinha.rs.gov.br 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019 

9

 

9.1. Durante o prazo de recebimento das propostas, estas deverão ser enviadas 
exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
9.2. Após o encerramento da sessão de disputa de lances, nos prazos e na forma 
dos itens 8.1, 8.4 e 8.5, o licitante vencedor deverá encaminhar sua proposta 
escrita, contendo a descrição completa do item, MARCA, VALOR GLOBAL, 
UNITÁRIO E DEMAIS VALORES, devidamente assinada e em conformidade 
com este edital, conforme modelo de proposta de preços – Anexo III. 
9.3. Os valores deverão ser consignados em moeda nacional (R$). Nos preços 
deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, frete, impostos, 
taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou ainda, toda e 
qualquer despesa que venha a incidir sobre o valor do objeto. 
9.4. A validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data da sessão pública do Pregão. 
9.5. O prazo de execução é conforme especificado no Termo de Referência, 
após o recebimento da Autorização de Compras/Nota de Empenho. 

9.6. Não serão aceitas propostas que contenham mais de 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula e que, por qualquer outro motivo, não atendam as 
exigências do edital. 

9.7. A proposta deverá indicar uma MARCA do objeto ofertado. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega do 
Termo de Recebimento Definitivo do objeto e a emissão da Nota Fiscal, conforme 
Termo de Referencia e Edital, por depósito em conta corrente do fornecedor ou 
na tesouraria da Prefeitura. 
10.1.1. Na Nota Fiscal do produto deverá constar o código GTIN do mesmo, 
conforme § 6º da cláusula terceira do ajuste SINIEF Nº 07/2005, quando for o 
caso. 
10.2. Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, passando a 
contar novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA 
FISCAL/FATURA. 
10.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos 
de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos 
prazos previstos neste edital e oferecidos nas propostas. 
10.4. A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, 
ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante 
vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos 
referidos tributos. 
10.5. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
10.6. Os recursos decorrentes da presente licitação correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 

01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORD. 
01.01 – CÂMARA MUN. VEREADORES E ORGÃOS 
010310001.2.001.3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica. 
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11. DAS PENALIDADES 

11.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades constantes neste Edital. 
11.2. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 
30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, 
quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo 
estabelecido, a obrigação assumida. 
11.3. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste 
Edital. 
11.4. A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
11.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
11.6. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 11.5 é da alçada da 
autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
11.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 
validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem 
prévia autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias, às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes 
em razão da infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
11.8. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a licitante: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 
contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a 
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terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos 
causados. 
11.9. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 11.5 poderão também 
ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos 
pela Lei nº. 8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, 
preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de Compras 
Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br . 
12.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, 
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, expondo a síntese de suas razões, exclusivamente em formulário 
eletrônico específico no www.portaldecompraspublicas.com.br , quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
12.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto ao 
vencedor. 
12.4. Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem às 
razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública. 
12.5. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo, e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
12.6. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no 
subitem anterior, receberá tratamento de mera informação. 
12.7. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados 
junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Glorinha - Av. 
Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro - CEP: 94380-000 – Glorinha/RS. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, 
preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de Compras 
Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br , com antecedência mínima de 2 
(dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública. 
13.2. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de 
documentação ou proposta relativa a esta Licitação. 
13.3. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados. 
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13.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta. 
13.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 
aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 
ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial do Município. 
13.7. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase 
da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
13.8. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
13.9. A CONTRATANTE adjudicará o objeto desta Licitação a um ou mais 
Proponentes, reservando-se, entretanto, o direito de contratar parcialmente o 
objeto, sem que advenha disto, direito a qualquer reivindicação ou indenização. 
13.10. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou 
e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da contratante 
todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às 
normas, instruções e regulamentos necessários. 
13.11. O licitante vencedor responsabilizar-se-á pela entrega do objeto deste 
certame, no endereço constante no Contrato/Nota de Empenho. 
13.12. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo 
ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o 
princípio da prévia e ampla defesa. 
13.13. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou 
procedimentos que impliquem em atos contrários ao alcance dos fins nela 
objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos 
fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo especial para os fins estabelecidos no art. 
88, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
13.14. Fazem parte deste edital, como anexos: 
Termo de Referência – Anexo I; 
Modelo de Declaração – Anexo II; 
Modelo de Proposta de Preços – Anexo III;  
Minuta de Contrato – Anexo IV. 
 

Glorinha, 19 de Junho de 2019. 

 

 

 
RAFAEL SCHÖNARDIE SCHMIDT 
Presidente do Poder Legislativo 
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LUCIMARA DE JESUS GONÇALVES 

Pregoeira Municipal 
Portaria nº 201/2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital foi devidamente examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em____/_____/20____ 
 

              _____________________ 
Assessoria Jurídica 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 933/2019 
 
 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1- DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇO DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO PREDIAL na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, que 
compreende, além da mão de obra, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, 
EPIs e insumos de mão de obra (uniformes apropriados), necessários à execução dos 
serviços, conforme especificações estabelecidas nesse Termo de Referência, assim 
distribuídos: 

a) Câmara Municipal de Vereadores:  

Segunda-feira das 08h às 10h e das 13h às 17h; 

Terça-feira das 08h às 12h; 

Sexta-feira das 13h às 17h; 

1.2. A contratada deverá fornecer ao seu empregado, equipamentos de proteção individual, 
uniformes e crachás, bem como os materiais de higiene e limpeza, ferramentas e utensílios 
necessários ao pleno desenvolvimento das atividades. 
1.3. Os Serviços de limpeza higienização serão executados de acordo com os mencionados, 
podendo ser requisitados serviços aos sábados, e/ou período noturno no qual serão feitas 
as devidas compensações de horário, quando necessário, compreendendo áreas internas e 
externas dos prédios. 
1.3.1 Os horários de trabalho poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades da 
Contratante que deverá comunicar à contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas, com vista à realização das adequações que se fizerem pertinentes. 
 

2- DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação justifica-se devido à necessidade contratar esse serviço que é essencial 
para a conservação das dependências, bem como, não há servidor disponível para realizar 
tais atividades e funções. 
 

3- DO LOCAL A SER ATENDIDO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha – Endereço: Av. Dr. Pompílio Gomes 
Sobrinho nº 23.830, Centro, Glorinha/RS, CEP 94.380-000. 
 

4- DO DETALHAMENTO DO OBJETO 
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4.1 - Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência: 
Serviços de limpeza e higienização 
ÁREAS INTERNAS 
SEMANALMENTE 
a) Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, 
caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelho elétricos, 
extintores de incêndio, telefones etc.; 
b) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 
c) Proceder a lavagem de assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 
desinfetante, sempre que necessário; 
d) Varrer os pisos e passar pano úmido; 
e) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 
molhadas, sempre que necessário; 
f) Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando 
necessário; 
g) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas do Plenário e área administrativa 
e após passar pano com lustra móveis; 
h) Retirar o lixo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 litros, 
removendo-os para local indicado pela Administração, ou sempre que necessário; 
i) Manter limpos os bebedouros; 
j) Proceder a limpeza imediata do recinto sempre que necessário; 
k) Lavar os pisos sempre que necessário; 
l) Lavar e secar louças, utensílios e lixeiras; 
m) Remover o pó das longarinas e cadeiras do Plenário e área administrativa; 
n) Remover o pó das galerias de quadros; 
o) Lavar e deixar sempre limpos os panos de pratos e limpeza; 
p) Quando necessário, limpar atrás e por dentro dos móveis, armários e arquivos, geladeira 
e fogão; 
q) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
 
MENSAL  
a) Lavar as paredes e forros internos; 
b) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 
d) Remover o pó das persianas; 
e) Remover manchas de paredes; 
f) Limpar todas as esquadrias (vidros, janelas, portas...) internas, ou sempre que 
necessário; 
g) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  
 
ÁREAS EXTERNAS  
SEMANALMENTE  
a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;  
b) Varrer as áreas pavimentadas;  
c) Retirar o lixo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 litros, 
removendo-os para local indicado pela Administração;  
d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária; 
e) Lavar os pisos;  
f) Retirar papeis, detritos e folhagens das áreas verdes;  
g) Lavar as lixeiras, com uso de sabão e detergente. 
 
MENSALMENTE  
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a) Lavar as paredes, fachadas, janelas, portas, vidros; 
 

5- DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

5.1 Os equipamentos e materiais deverão ser fornecidos pela Contratada em quantidade 
que não traga atrasos ao bom andamento do serviço. 
a) DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
1 - Aspirador de pó e água; 
2 - Escada articulada; 
3 - Mangueira de ¾”, com 50 metros; 
4 - Lavadora de alta pressão; 
5 - Demais equipamentos/ferramental necessários para cumprimento dos serviços. 
b)  DOS MATERIAIS  
1. A empresa deverá arcar com as despesas de materiais de limpeza e higienização 
necessários à execução dos serviços; 
2. Todos os materiais utilizados na prestação dos serviços deverão obedecer aos critérios 
técnicos estabelecidos pelos Órgãos competentes. 
3. Os materiais de consumo e equipamentos fornecidos para execução do contrato deverão 
ser de alta qualidade; 
4. Se constatado defeito ou falta de qualidade em quaisquer dos materiais, a Contratada 
deverá substituí-los imediatamente. Os materiais de consumo deverão ser estocados no 
local de execução dos serviços, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda; 
5. A relação supra é mínima, contemplando os materiais de consumo, equipamentos e 
utensílios mínimos e necessários a serem fornecidos e utilizados na execução dos serviços 
de limpeza predial, devendo a contratada disponibilizar os materiais faltantes, sempre que 
necessário. 
6. Os materiais de consumo, equipamentos e utensílios deverão atender aos requisitos de 
especificidade (uso em áreas de circulação, em banheiros, em divisórias, em áreas 
envidraçadas, em tampos de mesa, em equipamentos de informática, etc.)... 
7.  Para a cotação dos materiais de consumo sugere-se que ao representante da empresa 
que proceda minuciosa vistoria nos locais para estimar os quantitativos devidos; 
 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 
6.1 A licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta de preços, cópia 
autenticada do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria, 
pertinente ao objeto do serviço. 
6.2 Executar os serviços contratados de limpeza, nas áreas internas e externas, com 
fornecimento dos materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços, 
obedecendo as técnicas apropriadas, específicas para cada situação, observando as 
orientações da fiscalização, quando for o caso, de forma a manter a perfeita higienização 
e desinfecção das áreas físicas dos imóveis ocupados; 
6.3 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 horas 
após notificação, qualquer empregado considerado em conduta inconveniente pelo 
Presidente; 
6.4 Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão dos serviços, de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa 
e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos 
serviços; 
6.5 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em 
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perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos. 
6.6 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Câmara; 
6.7 Garantir o bom andamento dos mesmos, que permanecerão no local do trabalho, 
fiscalizando e ministrando as orientações necessárias aos executantes dos serviços. 
6.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Câmara; 

6.9 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 
6.10  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança; 
6.11  Instruir a seus empregados, quanto a prevenção de incêndio; 
6.12  Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
6.13  Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de trabalho, 
responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários (manter 
atualizado o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário), fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do contrato, conforme exigência legal; 
6.14  Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentadoras de segurança 
do Ministério do Trabalho: prover seus empregados de uniformes e dos equipamentos de 
proteção individual - EPl’s, com respectiva CA (Certificado de Aprovação) atualizada, 
conforme a exigência da função, mantendo ficha de controle de fornecimento de EPI, 
bem como realizar o treinamento quanto ao seu correto uso; realizar os exames médicos 
ocupacionais (admissionais, periódicos, demissionais, etc.); realizar a avaliação e prover 
o adicional de insalubridade e/ou periculosidade, de acordo com as avaliações 
qualitativas e quantitativas no local de trabalho; 
6.15 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando as 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações 
6.16 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a correta higienização nos respectivos manuseios; 
6.17 A licitante não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, a prestação dos 
serviços adjudicados, sob pena de rescisão contratual; 
6.18 A licitante assume todos os encargos decorrentes do pessoal empregado e dos 
materiais e equipamentos utilizados, incluindo os de natureza fiscal e trabalhista; 
6.19 A alimentação e o transporte dos empregados até o local de trabalho será por 
conta da licitante; 
6.20 A licitante deverá instruir seus empregados a não se apropriar dos resíduos 
gerados pela Instituição; 
6.21 A licitante deverá encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, em 
até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, uma relação completa contendo o 
nome completo, RG e CPF de quem irá trabalhar no local e, sempre que houver 
substituição, deverá ser encaminhado o nome do novo empregado, dentro do prazo 
máximo de 02 (dois) dias; 
6.22 Manter durante toda a execução de contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
6.23 Efetuar o pagamento dos salários do empregado alocado na execução contratual 
mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência 
do pagamento por parte da Administração; 
6.24 Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 
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6.25 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
6.26 Elaborar e manter um programa interno de treinamento do seu empregado para 
redução dos consumos de energia elétrica e de água e redução de produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
6.27 Comunicar à contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou 
danificados, tais como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em 
reatores de luminárias, mau funcionamento de instalações, entre outras; 
6.28 Fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados no órgão de 
vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde (artigos 14 e 15 do Decreto 
79.094, de 05 de janeiro de 1997, que regulamenta a Lei 6.360, de 23 de setembro de 
1976); 
6.29 Não utilizar, na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE nº 913, 
de 25 de junho de 2001, os saneantes domissanitários de Risco I, listados pelo art. 5.º da 
Resolução 336, de 30 de julho de 1999; 
6.30 Fica terminantemente proibida a aplicação de saneantes domissanitários 
fortemente alcalinos apresentados sob a forma de líquido premido (aerossol), ou líquido 
para pulverização, tais como produtos para limpeza de fornos e desincrustação de 
gorduras, conforme Portaria DISAD - Divisão Nacional de Vigilância Sanitária nº 8, de 10 
de abril de 1987. 
 

7. – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução de 
Contrato firmado; 
7.2 Efetuar o pagamento na forma convencionada; 
7.3 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada 
pagamento; 
7.4 Propiciar à contratado acesso aos locais abrangidos pelos serviços contratados; 
7.5 Acompanhar e fiscalizar a execução de Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 
8.666/93. 

8.– DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO E DO REAJUSTE 
8.1 O prazo de vigência do contrato será a partir da assinatura do contrato e até 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos 
do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.  
8.2 O reajuste será após 12 (doze) meses, pelo índice do IGP/M acumulado; 
 

9.– DO PAGAMENTO 
9.1 Os pagamentos serão efetivados, pela Contratante, até o 10° (décimo) dia útil da 
apresentação da fatura referente ao mês anterior, juntamente com as CNDs de: Certidão 
de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade da Fazenda 
Municipal do Município da proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 
Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; Certidão de 
Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT); e 
mediante a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
sociais e tributárias referentes ao contrato, da seguinte forma: 
9.2 A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, se dará pela 
apresentação de cópia da folha de pagamento com comprovação de pagamento do 
salário do funcionário envolvido na prestação do serviço, referente ao mês anterior da 
realização do serviço. 
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9.3 A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao Contrato, se dará 
através da apresentação de cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS do 
pessoal envolvido diretamente na execução do serviço, referente ao mês anterior ao da 
realização do serviço. 

10.– DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. A fiscalização será realizada pela servidora, Sra. Daiana Petró dos Santos. 
 

11.– DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1. No valor da proposta deverão estar incluídos, o custo da mão-de-obra, materiais de 
higiene e limpeza e equipamentos, contribuições sociais, impostos, taxas e outras 
despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços, mesmo que não estejam 
explicitados neste termo de referência, não se admitindo cobrança de qualquer item não 
previsto neste Termo de Referência. 
11.1.1. O empregado da contratada não terão nenhum vínculo empregatício com o          
contratante. 
11.2 A empresa vencedora deverá indicar um preposto para acompanhamento dos 
serviços prestados, sendo que todas as despesas com este funcionário, inclusive 
encargos, serão de responsabilidade da contratada. 
11.3. Deverão ser observados os pisos salariais das respectivas categorias, firmados em 
acordo coletivo entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação 
do ente da Federação correspondente à localidade de prestação dos serviços e Sindicato 
correspondentes. 

 
 

12. ESPECIFICAÇÕES E VALORES   

 

DESCRIÇÃO  QUANT. UNIDADE VALOR DE 
REFERÊNCIA 

GLOBAL MENSAL 
ESTIMADO 

Contratação de empresa especializada 
para prestação de SERVIÇO DE 
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL 
na sede da Câmara Municipal de 
Vereadores de Glorinha, que compreende, 
além da mão de obra, o fornecimento de 
todos os equipamentos, materiais, EPIs e 
insumos de mão de obra (uniformes 
apropriados), necessários à execução dos 
serviços, conforme especificado no Anexo 
I - Termo de Referência e Edital. 

12 MÊS R$ 3.630,52 

VALOR TOTAL PARA 12 MESES R$ 43.566,24 
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Aprovo este Termo de Referência que foi elaborado 
conforme o presente processo. 

Em____/_____/20____ 

 

                       _______________________ 

Autoridade Competente 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 933/2019 
 

ANEXO II 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A empresa _______________________________________, através de seu 
representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF 
__________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 
__________________, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 
Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA, 
DECLARA: 

 

- não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos;  

 

(          ) Emprega menor de dezesseis na condição de aprendiz; 

 

- que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital; e 

 
- que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas; e que não sofreu condenação por improbidade administrativa, nos 
termos da Lei n° 8.429/92, nos últimos anos. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Glorinha, ............ de .............................  de ............. . 

 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 933/2019 

 
ANEXO III 

 

 PROPOSTA DE PREÇO 

(MODELO) 

À Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0xx/2019    

Assunto: Proposta Comercial 

Razão Social do Proponente:__________ _________________________ 

CNPJ do Proponente: ___._____.______/_____-____  

Telefone para contato: 

Dados bancários:_________________________ 

 

Encaminhamos, abaixo, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no 
procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço ofertado, estão 
incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, 
frete e outros. 

RESUMO GERAL DA PROPOSTA FINANCEIRA  

DESCRIÇÃO   CUSTO MENSAL (R$) 

Mão de obra    

Material de limpeza + Equipamentos permanentes    

VALOR GLOBAL MENSAL R$  R$  

VALOR TOTAL PARA 12 MESES R$ R$ 
  

COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

 
A – MÃO DE OBRA - Mão de obra vinculada à execução contratual  

Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra  

1  Tipo de Serviço  Limpeza e Conservação  

2  Salário normativo da categoria profissional    

3  Categoria Profissional    

4  Data base da categoria    
  
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO  

1  Composição da remuneração  Valor (R$)  

A  Salário base    

B  Adicional de periculosidade    

C  Adicional de insalubridade    

D  Adicional noturno    

E  Hora noturna adicional    
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F  Adicional de hora extra    

G  Intervalo Intrajornada    

H  Outros (especificar)    

Total da Remuneração    
  

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS  

2  Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$)  

A  Transporte    

B  Auxílio alimentação (vales, cesta básica etc)    

C  Assistência médica e familiar    

D  Auxílio creche    

E  Seguro de vida, invalidez e funeral    

F  Outros (especificar)    

Total de Benefícios Mensais e Diários    
  

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS  

3  Insumos Diversos  Valor (R$)  

A  Uniformes    

B  Materiais    

C  Equipamentos    

D  Outros (especificar)    

Total de Insumos Diversos    
  

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS  

4.1  Encargos previdenciários e FGTS  %  Valor (R$)  

A  INSS      

B  SESI ou SESC      

C  SENAI ou SENAC      

D  INCRA      

E  Salário educação      

F  FGTS      

G  Seguro acidente do trabalho      

H  SEBRAE      

Total      
  

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias  

4.2  13º Salário e Adicional de Férias  Valor (R$)  

A  13º Salário    

B  Adicional de Férias    

Subtotal    

C  Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias    

Total     
  

Submódulo 4.3 – Afastamento Maternidade  

4.3  Afastamento Maternidade  Valor (R$)  

A  Afastamento maternidade    

B  Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade    

Total     
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Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão  

4.4  Provisão para Rescisão  Valor (R$)  

A  Aviso prévio indenizado    

B  Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado     

C  Multa do FGTS do aviso prévio indenizado    

D  Aviso prévio trabalhado    

E  Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado    

F  Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado    

Total    

  
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente  

4.5  Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$)  

A  Férias    

B  Ausência por doença    

C  Licença paternidade    

D  Ausências legais    

E  Ausência por Acidente de Trabalho    

F  Outros (especificar)    

Subtotal    

G  Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição    

Total    
  

QUADRO RESUMO – Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

4  Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  Valor (R$)  

4.1  13º salário + Adicional de férias    

4.2  Encargos previdenciários e FGTS    

4.3  Afastamento maternidade    

4.4  Custo de rescisão    

4.5  Custo de reposição do profissional ausente    

4.6  Outros (especificar)    

Total   
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO   

5  Custos Indiretos, Tributos e Lucro  %  Valor (R$)  

A  Taxas Administrativas        

B  Tributos      

  B.1 Tributos Federais (especificar)      

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)      

  B.3 Tributos Municipais (especificar)      

  B.4 Outros tributos (especificar)      

C  Lucro      

Total       
  

B – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO  

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)  Valor (R$)  

A  Módulo 1 – Composição da Remuneração    

B  Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários    
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C  Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e 
outros)  

  

D  Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas    

Subtotal (A + B + C + D)    

F  Módulo 5 – Custos Indiretos, tributos e lucro    

Valor total por empregado    

   
C – INSUMOS/MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTIMATIVA 

 
MATERIAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA MENSAL 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

*quando necessário. 

Prazo de validade da presente proposta: no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a 
esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas 
no Edital. 

Data e Assinatura do Representante Legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 933/2019 
 

ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
......................, QUE FAZEM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA E 
A EMPRESA.........  

 
Pelo presente instrumento particular, o PODER LEGISLATIVO DE GLORINHA, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 09.566.749/0001-75, com 
sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.990, 2° piso, Centro de Glorinha, 
representado neste ato pelo Presidente do Legislativo Municipal, o Sr. .xxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob n° .xxxxxxxxxx, domiciliado e residente 
neste Município, a partir de agora denominado simplesmente de “CONTRATANTE”, e a 
empresa XXXXXXXXX , pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio à Rua 
XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n° XXXXXXXXXXX representada neste ato pelo, 
Sr. XXXXXXXXXXXX,  brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 
XXXXXXXXXX, domiciliado e residente na Rua XXXXXXXXXXXXX, a partir de agora 
denominada simplesmente de “CONTRATADA”, ajustam entre si, nos termos do Processo 
Administrativo n° 933/2019, este contrato de prestação de serviços para a Câmara 
Municipal de Vereadores de Glorinha, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 
1 – O presente Contrato é a adjudicação ao Pregão Eletrônico n° xxx/2019, de 
contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇO DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO PREDIAL na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
que compreende, além da mão de obra, o fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais, EPIs e insumos de mão de obra (uniformes apropriados), necessários à 
execução dos serviços para a Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, conforme 
especificados abaixo e no Termo de Referência do Edital, em anexo: 
 

DESCRIÇÃO  VALOR GLOBAL 
MENSAL  

Contratação de empresa especializada para prestação de 
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL na 
sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, que 
compreende, além da mão de obra, o fornecimento de 
todos os equipamentos, materiais, EPIs e insumos de mão 
de obra (uniformes apropriados), necessários à execução 
dos serviços, conforme especificado no Anexo I - Termo de 
Referência e Edital. 

R$ xxxxx 
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DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
2.1. O prazo para execução dos serviços deverá ser imediatamente, conforme vigência 
do contrato. 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3 - O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx). Sendo o valor global 
mensal R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 

3.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês, mediante 
emissão e apresentação da Nota Fiscal, por depósito em conta corrente do fornecedor, 
boleto bancário ou na tesouraria da Prefeitura. 

3.2. O pagamento somente será realizado depois de emitida as certidões de regularidade 
juntos as três esferas de Poder, nos termos da Lei Nº 8.666/1994 e efetuada a 
comprovação do cumprimento das obrigações contratuais, que se dará através do 
“Atestado de Prestação de Serviço” fornecido pelo Presidente do Legislativo Municipal, 
atestando o cumprimento do serviço objeto deste contrato em conformidade com as 
cláusulas contratuais. 

3.3. Na Nota Fiscal do produto deverá constar o código GTIN do mesmo, conforme §6º 
da cláusula terceira do ajuste SINIEF Nº 07/2005, quando for o caso. 

3.4. Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá o prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis para devolução à contratada, passando a contar novo prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA. 

3.5. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de 
responsabilidade da contratada que importem no prolongamento dos prazos previstos 
neste edital e oferecidos nas propostas. 

3.6. A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRPF, 
nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar 
na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4 - O presente contrato entra em vigor a contar da data de sua assinatura e por um 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666/93, pelo prazo de até 60 meses.  

DOS RECURSOS 
5 - Os recursos decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ÓRGÃOS SUBORD. 
01.01 – CÂMARA MUN. VEREADORES E ORGÃOS 
010310001.2.001.3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica. 

DA FISCALIZAÇÃO 
6 - Cabe à Contratante, através da Sra. xxxxxxxxxxxxx, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização na execução e cumprimento do presente contrato, quanto a 
entrega dos produtos. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7 - Compete à CONTRATANTE: 
7.1 – Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações da 
CONTRATANTE, rejeitá-lo-á, no todo ou em parte.  
7.1.2 – Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no presente contrato. 
7.2 – O recebimento definitivo do objeto, não exime a CONTRATADA de 
responsabilidades pela perfeição, qualidade, segurança e defeitos de fabricação. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8 – A CONTRATADA obriga-se: 
8.1 – Proceder a entrega dos produtos/serviços no prazo fixados neste contrato. 
8.2 – Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, embalagens, 
fretes, tarifas, seguros, descarga, transporte, tributárias, material, responsabilidade civil 
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e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os produtos objeto deste 
contrato. 
8.2.1 – Subentende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, 
taxas), contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, 
administração, lucros, produtos, transporte e qualquer despesa, acessórios e/ou 
necessárias, não especificadas neste contrato. 
8.2.2 – Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o 
fornecimento e a garantia dos produtos objeto deste contrato, sendo desconsiderada 
qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de 
parte da CONTRATADA. 
8.3 – Indenizar terceiros e à Administração os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com o artigo 70 da 
Lei nº 8.666/93. 
8.4 – Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
8.5 – Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
8.6 – Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais 
características dos produtos ou serviços, bem como as observações às normas técnicas. 
8.7 – Deverá a CONTRATADA informar qualquer mudança de endereço, telefone, fax ou 
outros.  

DAS PENALIDADES 
9. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades constantes 
neste Contrato. 
9.1. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a 
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a 
obrigação assumida. 
9.2. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. 
9.3. A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
9.5. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 9.4 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 
9.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a 
licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;  
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 
autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às 
suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração; 
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VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
9.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a 
licitante: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 
contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados. 
9.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 9.4 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº. 
8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

DA RESCISÃO 
10 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei constituem motivos para rescisão do 
contrato: 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 
II - O atraso injustificado na entrega dos produtos; 
III - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus superiores; 
IV - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência 
civil da empresa licitante ou de seus sócios-diretores; 
V - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
VI - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato; 
VII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência da contratada; 
VIII - Razões de interesse do serviço público; 
IX - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva de execução do contrato. 
10.1 Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos valores atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
(dez) porcento e mais suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos, após o devido processo 
administrativo.  
 

DO FORO 
11 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações deste 
instrumento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal 
de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 
12.1 – Este contrato entra em vigência nesta data de sua assinatura. 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02) vias 
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.          

                                                              Glorinha, xx de xxxxxxxxxxx de 2019. 
 

Presidente do Poder Legislativo 
xxxxxxxx 
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TESTEMUNHAS: 
________________________ 
 
________________________ 

 

 
 

 

Este edital foi devidamente 
examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 
Em____/_____/20____ 

 

              
_____________________ 

Assessoria Jurídica 


