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EDITAL DE PREGÃO Nº 018/2021 
MODALIDADE: ELETRÔNICO 
PROCESSO N° 1061/2021 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DO TIPO SMP (SERVIÇO 
MÓVEL PESSOAL), PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE SEUS 
SERVIDORES.  
 
O Município de Cristal faz saber que por intermédio da Seção de Licitações, mediante Pregoeiro 
e Equipe de Apoio designados pela Portaria Municipal nº 16.732/2021, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL COM MODO DE DISPUTA ABERTO, para aquisição do objeto, conforme 
relacionado no ANEXO I – Termo de Referência, em conformidade com as disposições da Lei nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1700/2006, 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e subsidiariamente a Lei 8.666/1993, bem como 
as condições a seguir estabelecidas. 
 
1 – DO LOCAL, DATA E HORA, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: 
 
1.1. A sessão pública será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no 
dia 30 de julho de 2021, às 09h00min, horário de Brasília-DF. 
 
1.2. O presente certame será conduzido pelo pregoeiro Eder Medronha Kohls e equipe de apoio 
formada pelos seguintes membros: Rafael Bueno Til e Diones Corrêa Medeiros, em 
conformidade com a Portaria n° 16.732/2021. 
 
1.3. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que enviarem proposta e 
documentos de habilitação através do site descrito no item 1.1, até às 08h30min do dia 30 de 
julho de 2021. 
 
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
2 – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
2.1. O objeto do presente certame consiste na contratação de Empresa, legalmente autorizada 
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para prestação de serviços do Tipo SMP 
(Serviço Móvel Pessoal), para fornecimento de aproximadamente 500 (quinhentas) linhas de 
acesso móvel pós-pago (com fornecimento do chip) e 50 (cinquenta) unidades de Pen-Moden 
(com fornecimento dos pen-modens e dos chips em comodato), para utilização pela 
administração e pelos servidores do Município de Cristal-RS, conforme especificações descritas  
no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital. 
 
2.2. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
2002 Administração do Gabinete do Prefeito 
2258 Manutenção da Junta de Serviço Militar 
2007 Administração da SMARH 
2008 Administração da SMF 
2010 Administração da SMED 
2013 Manutenção do Ensino Fundamental 
2800 Manutenção do Ensino Infantil 
2313 Manutenção da Creche Municipal - MDE 
2031 Administração da SMS 
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2032 Assistência a Saúde a População 
2057 Administração da SMOT 
2070 Administração da SMDRMA 
2048 Manutenção do Conselho Tutelar 
2050 Administração da Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social 
2261 Administração da SMTECJ 
2025 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal 
2259 Manutenção da Procuradoria Geral do Município 
2080 Manutenção dos Encargos Gerais do Município 
2121 Manutenção do Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Habitação 
339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO:  
 
3.1. Poderão participar do presente pregão eletrônico, as empresas que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e, estiverem devidamente 
cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema Portal de Compras Públicas. 
 
3.2. Como requisito de participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital.  
 
3.3. As empresas que estejam legalmente enquadradas na condição de microempresas e 
empresas de pequeno porte e que desejam receber o benefício concedido pela Lei 
Complementar nº 123/2006, em seu Art. 44, § 2º, deverão manifestar sua intenção, 
assinalando esta condição em campo próprio do sistema eletrônico, no ato do envio da 
proposta. 
 
3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontre em regime de concordata 
ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estejam 
com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas. 
 
4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO ATO 
CONVOCATÓRIO: 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. 
 
4.2. A autoridade competente responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, contados da data de recebimento do pedido. 
 
4.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 
 
4.4. As impugnações aos termos do Edital do Pregão serão recebidas em até 3 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 
através do Portal de Compras Públicas. O horário limite para recebimento das impugnações 
será às 09:00 horas da data especificada no sistema. 
 
4.5. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a autoridade competente decidir 
sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da 
impugnação. 
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4.6. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 
 
4.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o 
licitante que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
4.8. O acompanhamento dos resultados e atos pertinentes a este Edital poderão ser 
consultados no Portal de Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova 
etapa do certame. 
 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 
 
5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá estar credenciado no Sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, empresa contratada para, 
através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas. 
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
5.3. O Credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
5.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Cristal, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
5.5. O licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. 
 
5.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.7. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da 
elaboração e apresentação de propostas, serão de responsabilidade do licitante. 
 
6 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
6.1. O acolhimento dos documentos de habilitação e das propostas eletrônicas será a partir das 
15:00 horas (horário de Brasília) do dia 20 de julho de 2021, até as 08:30 horas (horário 
de Brasília) do dia 30 de julho de 2021. 
 
6.2. O licitante interessado em participar do certame deverá cadastrar sua proposta no sistema 
e anexar os documentos de habilitação exigidos no Item 08 deste Edital, na forma especificada 
nos sub itens 6.3 e 6.4 deste edital e no prazo descrito no subitem 6.1, acima. 
 
6.3. A proposta de preços deverá ser cadastrada e enviada em formulário especifico, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico no portal de compras públicas. 
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6.4. Os documentos de habilitação deverão ser anexados nos campos correspondentes do 
sistema eletrônico do portal de compras públicas na forma de arquivos digitais, 
preferencialmente, no formato PDF. 
 
6.5. Após encerrada a fase de lances e declarado o vencedor, o licitante classificado em 
primeiro lugar no item deverá enviar a proposta adequada ao último lance ofertado e, se 
necessário, os documentos complementares (como catálogos, folders ou outros), na forma e no 
prazo especificado no sub item 7.40. deste edital. 
 
6.6. O licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa ou 
não mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, 
assim como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
Município de Cristal. 
 
6.7. Nas propostas deverão constar obrigatoriamente: 
 
a) Preço total do item licitado, em moeda corrente nacional, em algarismo arábico, com até 
duas casas decimais; 
 
b) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, tributos, 
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os 
ônus diretos e indiretos; 
 
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias, a contar da data da sessão deste 
pregão eletrônico. Caso não conste a validade, será considerado como válida por 60 dias. 
 
6.8. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
 
7 – DA ABERTURA E DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO: 
 
7.1 – Após a divulgação do Edital no Portal de Compras Públicas, o licitante deverá 
encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação 
exigidos no Edital e a proposta de preços, até a data e hora estabelecidos no subitem 6.1, 
quando então, se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 
7.2. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público somente após o 
encerramento da sessão pública de lances. 
 
7.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. Após o início da sessão pública 
do Pregão Eletrônico não caberá desistência da proposta e/ou do lance ofertado. 
 
7.4. Para inserção de sua proposta inicial, o licitante deverá observar rigorosamente a 
descrição e unidade de fornecimento do objeto, constante no Anexo I deste Edital. 
 
7.5. No campo “MARCA/MODELO” da proposta eletrônica, deverá ser especificada uma única 
marca/modelo para o item ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas 
diversas”, ou quaisquer outras. 
 
7.6. No campo “FABRICANTE” da proposta eletrônica, deverá ser especificado um único 
fabricante para o item ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo “diversos”, “fabricantes 
diversos”, ou quaisquer outras. 
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7.7. No campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM” da proposta eletrônica, deverão ser 
incluídas somente informações que complementem a especificação do produto. 
 
7.8. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente 
inexequíveis. 
 
7.9. O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
  
7.10. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado 
em tempo real por todos os participantes. 
 
7.11. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro. 
 
7.12. Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de 
lances. 
 
7.13. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa 
de propostas. 
 
7.14. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecerão os 
valores obtidos na etapa de propostas. 
 
7.15. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início a Sessão Pública, na data e horário 
previsto neste Edital, com divulgação da melhor proposta para cada item. 
 
7.16. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá oferecer lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 
informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 
 
7.17. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
7.19. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 1,00 (um real) que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a 
melhor oferta. 
 
7.20. Se algum licitante ofertar equivocadamente um lance que esteja em desacordo com a 
licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas), este deverá solicitar seu 
cancelamento pelo Pregoeiro, que o fará através do sistema. 
 
7.21. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
7.22. A etapa de lances da Sessão Pública será no MODO DE DISPUTA ABERTO, conforme 
previsto no preâmbulo deste edital. 
 
7.23. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos para cada 
item e, após esse tempo, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.  
 



 

 

 

MUNICÍPIO DE CRISTAL - RS 
Seção de Compras e Licitações 

Rua Sete de Setembro, 177 – CEP: 96195-000 Fone/fax: 51 3678.1100 R 211  

Site: www.cristal.rs.gov.br e-mail: licita@cristal.rs.gov.br   

 

 

6

7.24. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários.  
 
7.25. Na hipótese de não haver novos lances no decorrer desse tempo de dois minutos, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 
 
7.26. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto 
no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, QUANDO FOR O CASO, 
como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
 
7.27. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa ou empresa de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à 
proposta de menor valor. 
 
7.28. Ocorrendo o empate ficto, na forma do item anterior, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada 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 item. 
 
7.29. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresentar nova 
proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese 
do subitem 7.28, a apresentação de nova proposta no prazo previsto no item anterior. 
 
7.30. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 
7.28, será declarado o melhor classificado do item o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
 
7.31. O disposto nos subitens 7.26 ao 7.30 não se aplicam às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, 
bem como às empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei 
Complementar nº 123/06 no momento do envio de suas propostas pelo sistema. 
 

7.32. 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. 
 

7.33. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade. 
 
7.34. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
7.35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior 
a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada, em prazo não inferior à 24hs 
após a comunicação do fato aos participantes, no site eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.36. Após a etapa de lances, o Pregoeiro, via sistema eletrônico, divulgará o(s) licitante(s) 
melhores classificados, utilizando o critério de menor preço por item. 
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7.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e declarado o(s) vencedor(es), o 
Pregoeiro promoverá, pelo sistema eletrônico, negociação com o licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas no Edital. 
 
7.38. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo 
estipulado na sessão pelo Pregoeiro. 
 
7.39. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
7.40. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, 
através de campo próprio no Portal de Compras Públicas, a proposta adequada ao último lance 
ofertado (valores unitários e global) e também os valores dos serviços excedentes aos 
contratados, caso seja ultrapassado o limite de cada franquia. 
  
7.41. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar 
preferencialmente no formato PDF. 
 
7.42. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor 
de referência estipulado para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições do Edital. 
 
7.43. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
7.44. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 
7.45. Na hipótese de a proposta vencedora não for 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. 
 
7.46. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
7.47. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, 
justificadamente. 
 
7.48. O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, 
que poderão ser visualizados e impressos pelos interessados. 
 
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
8.1. Para habilitação serão exigidos os seguintes documentos:  
  
a) Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual ou outro documento Equivalente; 
b) Cópia do Documento oficial de identidade do representante legal da empresa; 
c) Comprovante de inscrição e situação Cadastral no CNPJ, emitido pela Receita Federal; 
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d) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal (CEF); 
e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
g) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União 
e à Seguridade Social; 
h) Certidão que prove a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
(CNDT). 

i) Comprovação de que a licitante está regularmente registrada e capacitada na AGÊNCIA 
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL – para a prestação do serviço objeto da 
licitação; 
j) Atestado de qualificação técnica pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto desta licitação, emitido por órgão público ou privado de reconhecida idoneidade, com 
quantidades aproximadas e similares ao objeto deste certame; 
k) Certidão Negativa de Falência e Concordata fornecida pelo distribuidor do Foro da Comarca 
onde está sediada a licitante, com data de expedição não superior a sessenta (60) dias. 
 
9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
9.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso. 
 
9.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o direito 
que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
 
9.4. O licitante que manifestar a intenção de recurso e ela ter sido aceita pelo Pregoeiro, 
disporá o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por 
meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. 
 
9.5. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, 
no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data final do prazo do recorrente. 
 
9.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. 
 
9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
 
9.8. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. Os 
recursos deverão ser encaminhados ao Município através do e-mail da seção de licitações ou 
em campo específico no Portal de Compras Públicas. 
 
9.9. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser 
consultados no Portal de Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova 
etapa do certame. 
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10 – DA ADJUDICAÇÃO: 
 
10.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
 
11 – DA HOMOLOGAÇÃO:  
 
11.1. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12 - DA ASSINATURA, VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO: 
 
12.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, após a homologação da licitação, 
convocará o vencedor para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, assinar o contrato, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 
8.666/93, sendo que a multa corresponderá a 10 % do valor do contrato.   
 
12.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, pelo 
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada pelo licitante vencedor e durante 
o transcurso do prazo constante do subitem 14.1. 
 
12.3. Para fins de assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá fazer a verificação de 
disponibilidade de sinal nas áreas urbana e rural do Município de Cristal, caso não seja 
comprovada a cobertura solicitada, a vencedora será desclassificada e a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a qual será feito o 
mesmo procedimento; 
 
12.4. O contrato a ser firmado com o vencedor da licitação terá vigência de 12 (doze) meses e 
poderá ser prorrogado por iguais períodos, mediante termo aditivo, a critério da administração 
e em comum acordo entre as partes, totalizando o máximo de 60 (sessenta) meses (vigência 
inicial do contrato + termos aditivos). 
 
12.5. Quando houver a prorrogação do referido contrato, observar-se-á, como índice de 
reajuste, a variação do IPCA dos últimos 12 meses. 
 
12.6. A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário da pasta da Sec. Mun. de 
Administração e Recursos Humanos - SMARH, Sr. Juliano Guerreiro da Silva, portador do CPF 
908.177.530-87. 
 
13 - DO PAGAMENTO: 
 
13.1. O pagamento dos serviços realizados durante o mês será efetuado até o 10° (décimo) dia 
útil do mês subseqüente, mediante a apresentação da fatura correspondente aos serviços 
prestados, referentes à competência vencida. 
 
13.2. No pagamento será observado o estipulado no artigo 5º da Lei 8666/93. 
 
13.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPJs. 
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14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
14.1. O licitante vencedor que não cumprir com os compromissos assumidos estará sujeito à 
aplicação das seguintes penalidades: 
 
I) Multas: 
 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para fins de 
cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item de contrato inadimplido, 
por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por 
ocorrência; 
 
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando para fins de 
cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato inadimplido, 
por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima 
e aplicada em dobro na sua reincidência; 
 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, no caso de recusa 
injustificada do licitante adjudicatário em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou em 
retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua 
celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas. 
 
II) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cristal RS, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, para o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
14.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) 
dias úteis contados da respectiva intimação. 
 
14.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data de aplicação da penalidade. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 
automaticamente descontado do pagamento a que o contratado fizer jus. Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito do Contratado, o valor devido será cobrado 
administrativamente e/ou judicialmente. 
 
14.4. As sanções previstas no inciso I, nas alíneas “a” “b” “c” do subitem 14.1 poderão ser 
aplicadas juntamente com as do inciso II do subitem 14.1. 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
15.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos os interesses públicos e administrativos, 
sem comprometimento da segurança da contratação. 
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15.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões 
da sua proposta durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que não fique 
comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança 
da futura contratação. 
 
15.3. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, ou à autoridade superior, 
proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente da proposta. 
 
15.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 
na Prefeitura Municipal de Cristal - RS, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
15.5. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido. 
 
15.6. O Prefeito Municipal de Cristal poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 
 
15.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
15.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será competente 
o Foro da Comarca de Camaquã - RS. 
 
15.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com base na legislação vigente. 
 
15.10. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na página oficial do município 
www.cristal.rs.gov.br. 
 
15.11. Fazem parte integrante deste edital: 
a) Anexo I – Termo de Referência; 
d) Anexo II – Minuta de Contrato. 

Cristal, 16 de julho de 2021. 
 
 

                                                                                                ___________________ 
                                                                                                       Marcelo Luis Krolow 

 Prefeito Municipal 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Em: ____/____/______. 

 
Rafael Krolow Corrêa 

Assessor Jurídico - OAB-RS 68.579 
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EDITAL DE PREGÃO N° 018/2021 
MODALIDADE: ELETRÔNICO 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR REFERENCIAL 
 

1. Do Objeto da Licitação: 
 
1.1. O objeto do presente certame consiste na contratação de Empresa, legalmente autorizada 
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para prestação de serviços do Tipo SMP 
(Serviço Móvel Pessoal), para fornecimento de aproximadamente 500 (quinhentas) linhas de 
acesso móvel pós-pago (com fornecimento do chip) e 50 (cinquenta) unidades de Pen-Moden 
(com fornecimento dos pen-modens e dos chips em comodato) para utilização pela 
administração e pelos servidores do Município de Cristal-RS. 
 
LOTE 01 – QUANTIDADE ESTIMADA: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 

1 

* Pacote de 40.000 (quarenta mil) minutos 

individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para 

móvel on, off net e fixos para qualquer 

operadora com utilização do CSP da operadora 

* Pacote de 1.000 SMS para móvel on, off net; 

* Serviço de Gestão de Voz e dados via web 

incluso gratuitamente no pacote. 

300 SERVIÇO R$ 45,00 R$ 13.500,00 

2 

* Pacote de 40.000 (quarenta mil) minutos 

individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para 

móvel on, off net e fixos para qualquer 

operadora com utilização do CSP da operadora 

* Pacote de 1.000 SMS para móvel on, off net; 

* Pacote de 5GB de internet com redução de 

velocidade para 256kbps após atingimento 

da franquia sem cobrança de valores 

excedentes 

* Serviço de Gestão de Voz e dados via web 

incluso gratuitamente no pacote. 

200 SERVIÇO R$ 60,00 R$ 12.000,00 

3 

* Fornecimento de Pen-Moden em comodato, 

com chip e Pacote de 5GB de internet com 

redução de velocidade para 256kbps após 

atingimento da franquia sem cobrança de 

valores excedentes. 

50 UNID. R$ 60,00 R$ 3.000,00 

Valor Global Unitário e Total: R$ 165,00 R$ 28.500,00 

 
OBS: As quantidades estimadas neste edital poderão sofrer alterações conforme necessidade 
da Administração. O Município se reserva ao direito de pagar somente pelos serviços que serão 
efetivamente prestados. Também poderão ser cobrados valores adicionais caso a utilização dos 
serviços ultrapasse os limites de cada franquia. 
 
2. Constituem obrigações do licitante vencedor: 
 
2.1. Para fins de Assinatura do Contrato, a vencedora deverá comprovar cobertura de no 
mínimo 80% na área urbana do Município de Cristal RS, além das cidades vizinhas como, Rio 
Grande, Pelotas, São Lourenço do Sul, Canguçu, Camaquã, Tapes, Barra do Ribeiro, Guaíba, 
Porto Alegre e demais capitais dos Estados Brasileiros;  
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2.2. As localidades do perímetro rural do Município de Cristal RS onde também deverá haver 
cobertura de sinal, de acordo com as normas da ANATEL, são as seguintes: Escolas Municipais 
Otto Becker e Antônio Curi, Unidade Básica de Saúde do Butiá, no Alto Alegre, Vila Formosa e 
Vila Cordeiro;  
 
2.3. Caso não seja comprovada a cobertura solicitada, a vencedora será desclassificada e a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a qual 
será feito o mesmo procedimento; 
 
2.4. A disponibilidade do sinal poderá ser verificada a qualquer momento, inclusive após 
processo de licitação concluído. Se em alguns dos locais designados para verificação dos sinais, 
nenhuma das empresas concorrentes conseguir atender, este local será desconsiderado;  
 
2.5. Bloquear, a pedido do Município, sem ônus, os serviços de longa distância LDN (nacional) 
e/ou LDI (internacional), nas linhas que forem solicitadas; 
 
2.6. Informar, com relação ao serviço de transmissão de dados via telefone móvel, a forma de 
faturamento e os valores aplicáveis, visando possibilidade futura de uso de tal serviço; 
 
2.7. Apresentar conta detalhada dos serviços prestados; 
 
2.8. Levar imediatamente ao conhecimento do Município qualquer fato extraordinário ou 
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 
 
2.9. Prestar o serviço, objeto desta licitação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do contrato; 
 
2.10. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas 
no funcionamento do serviço. 
 
3. Do Gerenciamento das linhas:  
 
3.1. Todas a linhas, em quaisquer casos, deverão ser disponibilizadas com o mesmo número 
hoje em uso nos equipamentos utilizados pela Prefeitura, independentemente da operadora 
contratada, ou seja, será exercida a facilidade denominada “portabilidade”, sem ônus para 
Administração Pública Municipal, no caso de ocorrer alteração de operadora em decorrência do 
processo licitatório; 
 
3.2. Caberá a Prefeitura indicar o número a ser transferido pelo processo de portabilidade, bem 
como indicar quando tal providência não se faça necessária, ou seja, inaplicável; 
 
3.3. O gerenciamento das linhas será feito pela Secretaria Municipal de Administração SMARH. 
 
4. Da Configuração mínima do Pen Moden: 
 
4.1.  Descrição das configurações mínimas dos Pen modem 3G ou superior a serem fornecidos: 
- Modem USB 3G ou superior para transmissão de dados em alta velocidade, compatível com, 
Windows 7, Windows 10, MAC OS e Linux; Suporta cartão de memória MicroSD de até 32GB, 
Função PenDrive. 
 

___________________ 
Marcelo Luis Krolow 
 Prefeito Municipal  
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 
PROCESSO N° 1061/2021 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DO TIPO SMP (SERVIÇO 
MÓVEL PESSOAL), PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE SEUS 
SERVIDORES.  
 
O Município de Cristal/RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, sediado na Rua Sete de Setembro, nº 
177, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Luis Krolow, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 959.631.890-04, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu nº 
418, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxx com sede na cidade de 
xxxxxxxxxxx à Rua xxxxxxxxxxxxx, representada pelo(a) Sr(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº 
xxxxxxxxxxxxxxxx, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base 
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1 – O objeto do presente contrato consiste na contratação de Empresa, legalmente 
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para prestação de serviços 
do Tipo SMP (Serviço Móvel Pessoal), para fornecimento de aproximadamente 500 (quinhentas) 
linhas de acesso móvel pós-pago (com fornecimento do chip) e 50 (cinquenta) unidades de 
Pen-Moden (com fornecimento dos pen-modens e dos chips em comodato), para utilização pela 
administração e pelos servidores do Município de Cristal-RS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
 
2.1.  Para fins de Assinatura do Contrato, a vencedora deverá comprovar cobertura de no 
mínimo 80% na área urbana do Município de Cristal RS, além das cidades vizinhas como, Rio 
Grande, Pelotas, São Lourenço do Sul, Canguçu, Camaquã, Tapes, Barra do Ribeiro, Guaíba, 
Porto Alegre e demais capitais dos Estados Brasileiros;  
 
2.2. As localidades do perímetro rural do Município de Cristal RS onde também deverá haver 
cobertura de sinal, de acordo com as normas da ANATEL, são as seguintes: Escolas Municipais 
Otto Becker e Antônio Curi, Unidade Básica de Saúde do Butiá, Alto Alegre, Vila Formosa e Vila 
Cordeiro; 
 
2.3. Caso não seja comprovada a cobertura solicitada, a vencedora será desclassificada e a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a qual 
será feito o mesmo procedimento; 
 
2.4. A disponibilidade do sinal poderá ser verificada a qualquer momento, inclusive após 
processo de licitação concluído. Se em alguns dos locais designados para verificação dos sinais, 
nenhuma das empresas concorrentes conseguir atender, este local será desconsiderado;  
 
2.5. Fornecer os chips (sim cards) quando solicitado e também Bloquear, a pedido da 
administração, sem ônus, os serviços de longa distância LDN (nacional) e/ou LDI 
(internacional), nas linhas que forem solicitadas; 
 
2.6. Informar, com relação ao serviço de transmissão de dados via telefone móvel, a forma de 
faturamento e os valores aplicáveis, visando possibilidade futura de uso de tal serviço; 
 
2.7. Apresentar conta detalhada dos serviços prestados; 
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2.8. Levar imediatamente ao conhecimento da Administração Municipal qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das 
medidas cabíveis; 
 
2.9. Prestar o serviço, objeto desta licitação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do contrato; 
 
2.10. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas 
no funcionamento do serviço. 
 
2.11. Todas a linhas, em quaisquer casos, deverão ser disponibilizadas com o mesmo número 
hoje em uso nos equipamentos utilizados pela Administração e pelos servidores, 
independentemente da operadora contratada, ou seja, será exercida a facilidade denominada 
“portabilidade”, sem ônus para Administração Pública Municipal, no caso de ocorrer alteração 
de operadora em decorrência do processo licitatório; 
 
2.12. Caberá a Prefeitura indicar o número a ser transferido pelo processo de portabilidade, 
bem como indicar quando tal providência não se faça necessária, ou seja, inaplicável; 
 
2.13. O gerenciamento das linhas será feito pela Secretaria Municipal de Administração 
SMARH. 
 
2.14.  Os pen modens que serão fornecidos em comodato deverão possuir as seguintes 
configurações mínimas: Modem USB 3G ou superior para transmissão de dados em alta 
velocidade, compatível com, Windows 7, Windows 10, MAC OS e Linux; Suporta cartão de 
memória MicroSD de até 32GB, Função PenDrive. 
 
CLÁUSULA  TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
3.1 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por iguais 
períodos, mediante termo aditivo, a critério da administração e em comum acordo entre as 
partes, totalizando o máximo de 60 (sessenta) meses (vigência inicial do contrato + termos 
aditivos). 
 
Parágrafo Único - Quando houver a prorrogação do referido contrato, observar-se-á, como 
índice de reajuste, a variação do IPCA dos últimos 12 meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: 
 
4.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços prestados, objeto 
do presente contrato, o valor Global de R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme descrição 
dos serviços abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 

1 

* Pacote de 40.000 (quarenta mil) minutos 

individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para 

móvel on, off net e fixos para qualquer 

operadora com utilização do CSP da operadora 

* Pacote de 1.000 SMS para móvel on, off net; 

* Serviço de Gestão de Voz e dados via web 

incluso gratuitamente no pacote. 

300 SERVIÇO R$  

  

2 

* Pacote de 40.000 (quarenta mil) minutos 

individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para 

móvel on, off net e fixos para qualquer 

operadora com utilização do CSP da operadora 

* Pacote de 1.000 SMS para móvel on, off net; 

* Pacote de 5GB de internet com redução de 

velocidade para 256kbps após atingimento 

da franquia sem cobrança de valores 

excedentes 

* Serviço de Gestão de Voz e dados via web 

incluso gratuitamente no pacote. 

200 SERVIÇO R$  

  

3 

* Fornecimento de Pen-Moden em comodato, 

com chip e Pacote de 5GB de internet com 

redução de velocidade para 256kbps após 

atingimento da franquia sem cobrança de 

valores xcedentes. 

50 UNID. R$  

  

 
4.2. As quantidades estimadas neste contrato poderão sofrer alterações conforme necessidade 
da Administração. O Município se reserva ao direito de pagar somente pelos serviços que serão 
efetivamente prestados. Também poderão ser cobrados valores adicionais caso a utilização dos 
serviços ultrapasse os limites de cada franquia. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
5.1 – O pagamento dos serviços realizados durante o mês será efetuado até o 10° (décimo) dia 
útil do mês subseqüente, mediante a apresentação da fatura correspondente aos serviços 
prestados, referentes à competência vencida. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES: 
 
6.1 – O Licitante vencedor que não cumprir com os compromissos assumidos estará sujeita à 
aplicação das seguintes penalidades: 
 
I) Multas: 
 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para fins de 
cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item de contrato inadimplida, 
por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por 
ocorrência; 
 
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação, tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para fins de 
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cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida, 
por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima 
e aplicada em dobro na sua reincidência; 
 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, no caso de recusa 
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou em 
retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua 
celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas. 
 
II) Impedimento de licitar e contratar com Município de Cristal RS, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, para o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
A rescisão contratual poderá ser efetivada das seguintes formas: 
 
7.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
7.2 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
da Administração. 
 
7.3 – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art.78 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES: 
 
8.1 – O Contratante não responderá por quaisquer ônus direitos ou obrigações vinculados à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes de execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada. 
 
8.2 – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
 
CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
9.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  
2002 Administração do Gabinete do Prefeito 
2258 Manutenção da Junta de Serviço Militar 
2007 Administração da SMARH 
2008 Administração da SMF 
2010 Administração da SMED 
2013 Manutenção do Ensino Fundamental 
2800 Manutenção do Ensino Infantil 
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2313 Manutenção da Creche Municipal - MDE 
2031 Administração da SMS 
2032 Assistência a Saúde a População 
2057 Administração da SMOT 
2070 Administração da SMDRMA 
2048 Manutenção do Conselho Tutelar 
2050 Administração da Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social 
2261 Administração da SMTECJ 
2025 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal 
2259 Manutenção da Procuradoria Geral do Município 
2080 Manutenção dos Encargos Gerais do Município 
2121 Manutenção do Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Habitação 
339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: 
 
10.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Camaquã – RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser. E por estarem certos 
e ajustados, as partes ratificam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.                                                     

  
Cristal, xx de agosto de 2021. 

            
                       
_____________________                                                      _______________________ 
Marcelo Luis Krolow                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito Municipal                                                                      Contratada 
Contratante 
 
 
 

___________________ 
Rafael Krolow Corrêa 

Assessor Jurídico  
OAB-RS 68.579 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
_____________________                                                     _______________________ 
Nome:                                                                                  Nome: 
CPF:                                                                                     CPF: 
 

 


