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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2022 
PROCESSO nº 006/2022 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
 

“PREGÃO PRESENCIAL, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE PISO, CONTRAPISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM 
DUAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO 
CÂNDIDO LENA DE HUMAITÁ/RS.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE HUMAITÁ, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO. A 
sessão pública será realizada na sala de licitações da Prefeitura Municipal no dia 01/02/2022, às 09 horas, 
localizada na Av. João Pessoa, n° 414, centro da cidade de Humaitá/RS, se reunirão o pregoeiro e a equipe 
de apoio, designados pela Portaria nº 279/2021, de conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 
10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n° 050/2017, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 
EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP),  

conforme Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 48, Inciso I. 
 
1 - DO OBJETO:  
1.1 Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviço de EXECUÇÃO DE PISO, CONTRAPISO E 
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM DUAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
MÁRIO CÂNDIDO LENA DE HUMAITÁ/RS, a serem executados em regime de empreitada global, pelo 
menor preço, conforme Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Orçamento Padrão e Cronograma 
Físico Financeiro, em ANEXO deste Edital. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO:  
2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividades pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 
2.2 Não poderão participar as empresas declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público, 
sob processo de falência ou recuperação judicial, impedidas de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, e também as que se enquadram nas disposições do Art. 9° da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:  
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de 
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 
representada.  
3.1.1. A empresa que não se apresentar junto ao pregoeiro para credenciamento, nem mandar 
procurador para representá-la, poderá enviar os envelopes de proposta e documentação para 
participação do certame, devendo apresentar fora do envelope o termo de compromisso assinado pelo 
representante legal da empresa de que a mesma atende a todos os requisitos do edital, juntamente com 
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a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor ou registro comercial, se empresa 
individual.  
3.1.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 
identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação (com foto).  
3.2.  A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.1 deverá ser apresentada fora 
dos envelopes.  
3.3.  O credenciamento iniciará, às 8h45min do dia 01/02/2022.  
3.3.1 O tempo mínimo estabelecido no item 4.3 não será considerado critério de desclassificação da 
empresa no certame, portanto, os licitantes que chegarem até o horário estipulado para início da sessão, 
serão credenciados.  
3.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:  
a) Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
apresentar:  
a.1) contrato social em vigor;  
a.2) documento de identificação com foto;  
b) Se representada por procurador, deverá apresentar:  
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em 
que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da 
empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou  
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, está com a firma do 
outorgante reconhecida, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
b.3) documento de identificação com foto.  
3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.  
3.6. O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a permissão do 
pregoeiro.  
3.7. Os interessados ou seus representantes legais, deverão apresentar declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital de Pregão, conforme estabelece 
o inciso VII do art. 4° da Lei n.º 10.520/02.   
3.8. A não apresentação da declaração de “pleno conhecimento aos requisitos da proposta e dos 
documentos de habilitação” fora dos envelopes da HABILITAÇÃO E PROPOSTA, acarretará na eliminação 
automática da empresa no certame. 
3.9. No caso de envio dos envelopes, via correio o outro meio, também deverá ser enviada a declaração 
de “pleno conhecimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação”, fora dos envelopes 
n.º 01 e 02. Na falta deste documento, a empresa será automaticamente eliminada do certame.  
3.10. As empresas deverão apresentar a declaração do responsável técnico (CONTADOR), com o 
respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade–CRC, ou pelo representante legal da empresa, 
(ANEXO I) ou ainda Certidão expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias, que a licitante se enquadra como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte 
(EPP).  
Obs.: A ausência da apresentação da declaração de ser ME e EPP impedirá a licitante de participar das 
fases subsequentes, pois sendo que essa licitação é exclusiva para beneficiários da Lei Complementar nº 
123/2006.  
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4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:  
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n.º 01 - 
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.  
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária, sendo considerado 2 (dois) minutos de diferença de 
relógio. 
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos 
demais atos do certame. 
 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇO:  
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 
apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
e deverá conter:  
a) razão social da empresa; e-mail para envio do empenho.  
b) descrição completa do objeto licitado, com indicação da MARCA (quando o for o caso); 
c) preço unitário e total do lote, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 
terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.  
ENVELOPE N.º 01 – “PROPOSTA” 
EMPRESA: 
AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ – RS  
EDITAL DE PREGÃO N.º ___/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°       /2022. 
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 
contratação. 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO. 
6.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor 
mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos 
lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.  
6.3. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.  
6.4. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem 
decrescente de valor, até a proclamação da vencedora.  
6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  
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6.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida à ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.  
6.7. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) para apresentar nova proposta.  
6.8. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.  
6.9. A diferença entre cada lance será definida pelo pregoeiro.  
6.10. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 15 deste edital.  
6.11. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão 
da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, 
sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação 
das propostas.  
6.12. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.  
6.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
6.14. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, 
o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 
consignados em orçamento prévio realizado pelo Município, decidindo motivadamente a respeito.  
6.15. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o MENOR PREÇO, que a proposta tenha sido apresentada de acordo 
com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  
6.16. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) superiores aos valores contidos no Planilha Orçamentária deste Edital;   
b) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  
c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;  
d) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 
5 e 2;  
e) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.  
f) Proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 
com o instrumento convocatório.  
6.17. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.  
6.18. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.  
6.19. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Compras e Licitações 
deste Município.  
6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7 - DA HABILITAÇÃO:  
ENVELOPE N.º 02 – “HABILITAÇÃO” 
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EMPRESA: 
AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ – RS  
EDITAL DE PREGÃO N.º ___/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°       /2022. 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
seguintes documentos:  
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme 
modelo em anexo;  
b) Declaração da licitante, de que não pesa contra si, inidoneidade, de acordo com o modelo em anexo, e 

sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, 

conforme prescreve o § 2°, Art. 32, da Lei 8.666/93.  

c) Declaração de concordância com o presente edital de licitação e minuta de contrato;  

d) declaração de que não possui em seu quadro pessoa que se enquadre nas vedações previstas no artigo 

9º da Lei nº 8.666/1993; 

7.2. Para habilitação, neste Pregão a licitante deverá apresentar, os documentos de habilitação em uma 
via original ou autenticada, com exceção daqueles emitidos via internet, que terão sua autenticidade 
confirmada na página do órgão que o expediu. 
7.3. O proponente fica obrigado a fornecer a Comissão Julgadora os documentos originais 
correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. 
7.4. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticadas, nem documentos com prazo 
de validade vencidas. 
7.5. Os documentos deverão estar autenticados antes do início da sessão de abertura da licitação, pois, 
em hipótese alguma serão autenticados durante a realização do certame 
 
7.6 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores;  
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de posse da diretoria 
em exercício. 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) pertinente ao seu ramo de 
atividade compatível com o objeto.;  
e) 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.  
Obs.: A licitante fica dispensada de apresentação dos documentos enumerados nas letras (a, b, c), deste 
subitem 7.6., caso já tenha apresentado quando do credenciamento junto a Pregoeira. 
 
7.7- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
a) Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União;  
b) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;  
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo do domicílio ou sede da licitante;  
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e) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);  
f) Alvará de funcionamento. 
 
7.8 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:  
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento. 
7.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
7.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(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, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
7.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
7.12. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.  
OBS: A empresa que estiver com o CRC - Certificado de Registro Cadastral atualizado, poderá solicitar a 
emissão do mesmo, para substituição dos documentos de habilitação. 
 
7.13 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE  

8.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem 

como com preços unitários e/ou globais superestimados ou inexequíveis.  

 

9.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os  licitantes poderão 

manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, sob pena de decadência do direito de 

recurso.  

9.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias 

consecutivos para a interposição das razões do recurso, que deverão ser protocolados Setor de Compras 

e Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 8h as 11h30min e das 13h30min às 17h. 

9.3 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, 

querendo, apresentem contrarrazões, na mesma forma e prazo previstas no item 9.2.  

9.4. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua  decisão, 

sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade  competente.  

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de  aproveitamento. 
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10. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

10.1 Após homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 02 (dois) dias úteis comparecer 

na Prefeitura Municipal para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde 

que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades cabíveis.  

10.4 O prazo para execução dos serviços, deverão obedecer rigorosamente ao cronograma deste edital, 

e o contrato tem um prazo de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a 

critério da Administração, através de Termo Aditivo, com base no Art. 57, da Lei n° 8.666/93.  

10.4.1 Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado 

adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela FISCALIZAÇÃO e 

CPL. 

10.4.2 Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à CPL, até 15 (quinze) dias antes da data do 

término do prazo contratual.  

10.5 A empresa vencedora da licitação obriga-se a:  

a) Substituir, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, pessoa e/ou empregado sob sua 

responsabilidade cuja permanência no local de execução do objeto esteja prejudicando o bom andamento 

dos trabalhos.  

 

11. DAS SANÇÕES E MULTAS 

11.1 Caso a LICITANTE/PROPONENTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato, ou convidada a fazê-lo 

não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e 

estará sujeita à seguinte cominação, independentemente de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 

e suas alterações:  

11.1.1. Multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da sua proposta.  

11.2. No caso de atraso na execução dos serviços, independentemente das sanções civis e penais previstas 
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas à CONTRATADA multas de:  
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 
15(quinze) dias.  
b) 1% (um por cento) ao mês, cumulativos sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias.  
11.3. Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às seguintes 
cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações:  
a) perda integral da garantia de execução do contrato; e  
b) multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da sua proposta.  
11.4. As multas aplicadas serão descontadas “ex-officio” de qualquer crédito existente da CONTRATADA 
ou cobrada judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços. 
11.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de  liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de  penalidade ou inadimplência 
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contratual. 
11.6 No caso de inexecução parcial do contrato, será aplicada a contratada suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;  
11.7 No de inexecução total do contrato, será aplicada a contratada suspensão do direito de licitar e 
contratar com a  Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 
 
12. DO PAGAMENTO  
12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, em até 30 (trinta) dias após a entrega, por parte da 
empresa vencedora, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, respeitados todos os trâmites e 
prazos previstos neste edital. 
 
13. DO CRITÉRIO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
13.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.° 8.666/93 será concedido 
o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante prévio requerimento da CONTRATADA, a qual 
deverá comprovar, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas desta licitação correrão à conta da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes 
atividades funcionais-programáticas vigente na Lei Orçamentária do exercício de 2022:  
Unidade 01- Secretaria de Municipal de Educação - M.D.E 
2.021 - Manutenção das atividades M.D.E 
Elemento de Despesa: 33.90.30.24.0000. Material de Manutenção de Bens Imóveis 
33.90.39.16.0000. Manutenção e Conservação de Imóveis 
Rubrica: 134 - Saldo: R$ 177.258,50 
Rubrica: 136 - Saldo: R$ 218.160,91  
 
14. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E MPUGNAÇÕES 
14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 
poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada  para abertura da sessão 
pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: compras@humaita.rs.gob.br. 
14.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no  seguinte sítio 
eletrônico da Administração compras@humaita.rs.gob.br. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
15.1 - A adjudicação será feita na modalidade MENOR PREÇO, em favor da licitante vencedora do 
presente certame.  
15.2 - A homologação desta licitação ocorrerá mediante ato exarado pelo Prefeito Municipal, da qual a 
adjudicatária será notificada pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES 
16.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
16.1.1 Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas por parte desta;  
16.1.2. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade detectada na execução do 
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Contrato;  
16.1.3. Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio do setor competente.  
 
16.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
16.2.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste instrumento e na 

legislação pertinente, as seguintes:  

a) fornecer as máquinas, materiais, equipamentos necessários e mão-de-obra para a execução do objeto.   
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados em desacordo com as técnicas vigentes.  
c) substituir, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, pessoa e/ou empregado sob sua 
responsabilidade cuja permanência no local de execução do objeto esteja prejudicando o bom andamento 
dos trabalhos.  
d) remover, após a conclusão dos trabalhos, os entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza 
deles provenientes, entregando o local dos serviços limpo e em condições de uso;  
e) A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis aos 
serviços, bem como as normas de segurança do trabalho.  
f) A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente os Memoriais Descritivos, Anexos, 
inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua 
proposta. 
16.3. Após recebimento da ordem de início a CONTRATADA tem o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 
para iniciar os serviços. 
 
17. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

17.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições 

a seguir estabelecidas:  

a)  manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

b) executar os serviços por meio de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 

danos ou falta que venha a cometer no desempenho de suas funções, podendo o Município de 

Humaitá/RS solicitar a substituição daquela cuja conduta seja julgada inconveniente.  

c) substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não prejudiquem o 

bom andamento e a boa prestação dos serviços.  

d) facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando prontamente os esclarecimentos 

que forem solicitados pelo CONTRATANTE.  

e) responder perante o Município de Humaitá/RS, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

FISCALIZAÇÃO, indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que 

possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou 

mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 

CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 

emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.  

f) responder perante as leis vigentes pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA 

não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito do 
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CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser para fins de execução do 

CONTRATO.  

g) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento 

de todos os tributos que, direta ou indiretamente incidam sobre a prestação dos serviços contratados, 

inclusive as contribuições previdenciárias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de 

acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 

Humaitá/RS por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da 

CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a Prefeitura Municipal de Humaitá/RS.  

h) disponibilizar a qualquer tempo toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.  

i) responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, 

Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.  

j) respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 

Trabalho e legislação pertinente.  

 

18. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

18.1. O Contrato resultante da presente licitação, poderá ser rescindido, nos termos do artigo 79 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, nas seguintes modalidades:  
18.1.1. Amigável, desde que haja conveniência para a Administração;  
18.1.2. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 
XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, em especial:  
18.1.2.1. Pelo não cumprimento e/ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos 
18.1.2.2. Por atrasos injustificados no início da prestação do serviço;  
18.1.2.3. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
18.1.2.4. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATADA 
e exaradas no processo administrativo a que se refere a Contrato;  
18.1.2.5. A ocorrência de fato fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do Contrato;  
 
19. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
19.1. O objeto da presente licitação deverá ser recebido provisoriamente pela Administração Municipal 
mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Provisório), assinado pelas partes em até 05 
(cinco) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, atestado pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização. 
19.2. O recebimento definitivo do objeto será feito mediante vistoria e aprovação final pelo fiscal do 
contrato.  
19.3. A contratante fiscalizará a execução do presente Edital e do Contrato, através da Servidora Municipal 
Samira Leticia Schwade, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de 
descumprimento parcial ou total do contrato a ser elaborado.  
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
20.1. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
20.2. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar 
atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 3.7 desse edital, e 
os membros da Comissão Julgadora.  
20.3. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, 
como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da 
Lei 8.666/93).  
20.4. Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente LICITAÇÃO, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.  

20.5. A LICITAÇÃO, poderá ser revogada, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de oficio ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não 

cabendo as LICITANTES direito à indenização. 

20.6. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

a) ANEXO I - Modelo de declaração de enquadramento de ME e EPP  
b) ANEXO II - Modelo de credenciamento;  
c) ANEXO II - Modelo de declaração em cumprimento do Art. 7° da CF;  
d) ANEXO IV - Modelo de declaração de habilitação;  
e) ANEXO V - Modelo de declaração de concordância; 
f) ANEXO VI - Modelo de declaração do art. 9º da Lei 8.666/93; 
g) ANEXO VII - Modelo da Minuta do Contrato/Ata. 
h) Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Orçamento Padrão e Cronograma Físico Financeiro; Minuta 

do contrato. 

20.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Crissiumal/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 
e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  
      
 

Humaitá/RS, 18 de janeiro de 2022.  
 
 

PAULO ANTONIO SCHWADE 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE DIREITOS DAS ME E EPP 

 
A empresa ___________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° ___________________________________, com sede na rua/AV 
_________________________________________________________ nº _______, em 
_________________________, na qualidade de participante do Pregão Presencial nº ___/_______, 
instaurado pelo Município de Humaitá/RS,  DECLARA, para todos os fins de direito, estar sob o regime de 
Microempresa – ME/Empresa de Pequeno Porte - EPP e se enquadra nos benefícios da Lei Complementar 
nº 123/2006.  

Humaitá/RS  _______de _______________ de 2022. 
 

Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes por ocasião do credenciamento. 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

Através do presente, credenciamento o (a) Sr (a)________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ____________ e inscrito(a) no CPF sob o n.º ____________, a participar da licitação 
instaurada pelo município de Humaitá - RS, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º ......../2022, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe pelos poderes para pronunciar-se em nome da 
Empresa _____________________, CNPJ n.º ___________________, bem como formular propostas e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

Humaitá/RS, ____ de ___________ de 2022.  
 

____________________________________________ 
Assinatura do(s) representantes(s) legal(is) da Empresa 

 
 
 
Obs. Este anexo deverá ser apresentado na ocasião do credenciamento. 
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ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO 
 

 
A Prefeitura Municipal de Humaitá/RS  
A Comissão de Licitações  
Edital Pregão Presencial n.° ..../2022 
 
 
A Empresa ________________________________, inscrito no CNPJ n°__________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.° ____________________ e do CPF no _______________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: possui empregado(s) na condição de aprendiz conforme exposto no Artigo 2º, do Decreto Nº 
5.598, de 1º de Dezembro de 2.005. ( ) Sim ( ) Não  

________________________, _____de____________de 2022 
 
 

____________________________ 
Nome completo e assinatura do (a) 

Representante legal da empresa 
 
 
 
 Obs. Este anexo deverá ser apresentado dentro dos envelopes. 
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ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
(Nome da Empresa) _______________________, CNPJ n.° __________________________________, 

sediada na Rua / Av. (endereço completo) ______________________________, por seu representante 

abaixo assinado, declara, sob penas da Lei, nos termos do inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n.° 10.520/02, 

que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital Pregão Presencial n.° ......../2022.  

________________________, _____de____________de 2022.  

 

__________________________________________________ 

Nome / Assinatura do Representante Legal da empresa e CNPJ 
 
 
 

Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes por ocasião do credenciamento. 
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E MINUTA DO CONTRATO 
 

(Nome da Empresa) _______________________, CNPJ n.° __________________________________, 

sediada na Rua / Av. (endereço completo) ______________________________, por seu representante 

abaixo assinado, declara, que está de acordo com o edital e minuta de contrato.  

________________________, _____de____________de 2022.  

 

__________________________________________________ 

Nome / Assinatura do Representante Legal da empresa e CNPJ 
 
 
 
 

Obs. Este anexo deverá ser apresentado dentro do envelope. 
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ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DO ART. 9º DA LEI 8.666/93 
 

(Nome da Empresa) _______________________, CNPJ n.° __________________________________, 

sediada na Rua / Av. (endereço completo) ______________________________, por seu representante 

abaixo assinado, declara, que não e enquadra no Art. 9º da Lei 8.666/93.   

________________________, _____de____________de 2022.  

 

__________________________________________________ 

Nome / Assinatura do Representante Legal da empresa e CNPJ 
 
 
 

Obs. Este anexo deverá ser apresentado dentro do envelope. 
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ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO nº ............/2022 

PREGÃO PRESENCIAL n° ............/2022 
PROCESSO nº ............/2022 

 
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Antônio Schwade, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ............................., 

situada a Rua ..............., n° ......., bairro ........., cidade ........../RS, inscrita no CNPJ sob o nº ....................., 

representada pelo Sr. ........................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 

firmar o presente contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas 

alterações, no Pregão Presencial nº ........./2022 e seus anexos, na proposta da contratada, tudo fazendo 

parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição mediante as condições constantes 

das cláusulas seguintes, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e suas alterações, o Processo 

Administrativo nº ......./2022, o Pregão Presencial nº ........2022 e seus anexos, devidamente homologada 

pelo Sr. xxxxxxxxxx, a proposta da contratada, tudo parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO, 

CONTRAPISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM DUAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL MÁRIO CÂNDIDO LENA DE HUMAITÁ/RS, por menor preço. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 As despesas desta licitação correrão à conta da Secretaria Municipal de Educação - M.D.E, nas 

seguintes atividades funcionais-programáticas vigente na Lei Orçamentária do exercício de 2022:  

Unidade 01- Secretaria de Municipal de Educação - M.D.E 

2.021 - Manutenção das atividades M.D.E 

Elemento de Despesa: 33.90.30.24.0000. Material de Manutenção de Bens Imóveis 
33.90.39.16.0000. Manutenção e Conservação de Imóveis 
Rubrica: 134 - Saldo: R$ 177.258,50 

Rubrica: 136 - Saldo: R$ 218.160,91  

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O valor do presente contrato será de R$ ........................ 

4.2 O pagamento será efetuado contra empenho, em até 30 (trinta) dias após a entregado dos serviços, 

por parte da empresa vencedora, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 

CLÁUSULA QUINTA - DO CRITÉRIO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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5.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.° 8.666/93 será concedido 

o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante prévio requerimento da CONTRATADA, a qual 

deverá comprovar, de forma documental, o desequilíbrio contratual 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS  

6.1 O prazo para deverá obedecer rigorosamente ao previsto neste edital, e o contrato tem um prazo de 

12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração, através 

de Termo Aditivo, com base no Art. 57, da Lei n° 8.666/93. 

6.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e adaptado 

às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela Comissão de fiscalização do 

Município de Humaitá/RS. 

6.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à CPL, até 15 (quinze) dias antes da data de 

término do prazo contratual. 

6.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CPL, não serão considerados como inadimplemento 

contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7 DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1.1 Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato com vistas ao seu perfeito cumprimento, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte 

desta;  

7.1.2. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade detectada na execução do 

Contrato;  

7.1.3. Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio do setor competente. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.2.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste instrumento e na legislação 
pertinente, as seguintes:  
a) fornecer as máquinas, materiais, equipamentos necessários e mão-de-obra para a execução do objeto.   
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados em desacordo com as técnicas vigentes.  
c) substituir, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, pessoa e/ou empregado sob sua 
responsabilidade cuja permanência no local de execução do objeto esteja prejudicando o bom andamento 
dos trabalhos.  
d) remover, após a conclusão dos trabalhos, os entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza 
deles provenientes, entregando o local dos serviços limpo e em condições de uso;  
e) A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis aos 
serviços, bem como as normas de segurança do trabalho.  
f) A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente os Memoriais Descritivos, Anexos, 
inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua 
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proposta. 
8.3. Após recebimento da ordem de início a CONTRATADA tem o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 
para iniciar os serviços. 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a)  manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

b) executar os serviços por meio de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 

danos ou falta que venha a cometer no desempenho de suas funções, podendo o Município de 

Humaitá/RS solicitar a substituição daquela cuja conduta seja julgada inconveniente.  

c) substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não prejudiquem o 

bom andamento e a boa prestação dos serviços.  

d) facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando prontamente os esclarecimentos 

que forem solicitados pelo CONTRATANTE.  

e) responder perante o Município de Humaitá/RS, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

FISCALIZAÇÃO, indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que 

possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou 

mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 

CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 

emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.  

f) responder perante as leis vigentes pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA 

não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito do 

CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser para fins de execução do 

CONTRATO.  

g) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento 

de todos os tributos que, direta ou indiretamente incidam sobre a prestação dos serviços contratados, 

inclusive as contribuições previdenciárias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de 

acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 

Humaitá/RS por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da 

CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a Prefeitura Municipal de Humaitá/RS.  

h) disponibilizar a qualquer tempo toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.  

i) responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, 

Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.  

j) respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 

Trabalho e legislação pertinente.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1 O recebimento definitivo do objeto será feito mediante vistoria e aprovação final pelo fiscal do 

contrato.  
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10.3 A contratante fiscalizará a execução do presente Edital e do Contrato, através da Servidora Samira 

Leticia Schwade, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento 

parcial ou total do contrato a ser elaborado.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. A contratada é obrigada, mediante solicitação do Município de Humaitá, a corrigir, imediatamente 

e às suas expensas, no total ou em parte, o serviço prestado em desacordo com o exigido neste edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12. Caso a LICITANTE/PROPONENTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato, ou convidada a fazê-lo 

não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e 

estará sujeita à seguinte cominação, independentemente de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 

e suas alterações:  

12.1.1. Multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da sua proposta.  

12.2. No caso de atraso na execução dos serviços, independentemente das sanções civis e penais previstas 
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas à CONTRATADA multas de:  
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 
15(quinze) dias.  
b) 1% (um por cento) ao mês, cumulativos sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias.  
12.3. Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às seguintes 
cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações:  
a) perda integral da garantia de execução do contrato; e  
b) multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da sua proposta.  
12.4. As multas aplicadas serão descontadas “ex-officio” de qualquer crédito existente da CONTRATADA 
ou cobrada judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços. 
12.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de  liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de  penalidade ou inadimplência 
contratual. 
12.6 No caso de inexecução parcial do contrato, será aplicada a contratada suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;  
12.7 No de inexecução total do contrato, será aplicada a contratada suspensão do direito de licitar e 
contratar com a  Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

13.1. A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do Município, que é condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela contratante, nos termos do parágrafo único do 

Art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1. A contratante poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e 

de qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por 

parte da contratada. 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada. 
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c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da contratada. 

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei das Licitações. 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato; e 

f) A ocorrência de atraso superior a 60 (sessenta) dias na execução dos serviços. Neste caso a contratada 

será multada conforme previsto nas disposições do Edital. 

14.2. A rescisão ocorrerá mediante a notificação por meio de aviso prévio, com prazo de 15 dias, 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

14.3. Constituem motivos incondicionais para a rescisão deste contrato as situações previstas nos artigos 

77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A Administração da contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a 

incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior; 

15.2. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso 

de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do contratante, cujo 

objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra 

contratual. 

15.3. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente 

contrato, fica desde já compelida a contratada a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no 

endereço ou no telefone da contratada. 

15.4. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas 

ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1. As partes elegem o foro da comarca de Crissiumal/RS como o único competente para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos, 

com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

16.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e para um só fim de direito, que a tudo assistiram, na forma da lei. 

 

 

Humaitá/RS __de _______ 2022. 

 

CONTRATANTE          CONTRATADA 

 

 

Examinado e aprovado em, ........../........./2022. 

 

Jordana Cardozo de Lemos 

Assessora Jurídica  
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