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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 

 

Razão Social: ________________________________________________________________ 

CNPJ nº ____________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Cidade: _______________________ Estado: _____ Telefone: _________________________ 

Pessoa para contato: __________________________________________________________ 

 

Recebemos através do acesso à página www.pmcoxilha.rs.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: _______________________, _____ de ________________ de 2023. 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Caro Interessado, 

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 

o preenchimento do recibo de retirada do Edital, que deve ser remetido à Divisão de Licitação 

por meio do email: licita@pmcoxilha.rs.gov.br . A não remessa do recibo exime o 

Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Divisão de Licitação 

Prefeitura do Município de Coxilha – RS. 

 

 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
mailto:licita@pmcoxilha.rs.gov.br
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PROCESSO Nº 04/2023 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

ABERTURA: 27 DE JANEIRO DE 2023 

HORÁRIO: 09 HORAS 

 

O Município de Coxilha/RS, através da Secretaria Municipal da Administração, Setor de 

Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, que, encontra-se aberta licitação 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei n.º 10.520/2002 e do Decreto 

Municipal nº 819/2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO 

e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e hora acima mencionados, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal de Coxilha, sito na Av. Fioravante Franciosi, nº 

68, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DOS 19 

RESERVATÓRIOS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO D’ÁGUA 

PARA CONSUMO HUMANO POR MEIO DE CLORAÇÃO DOS 19 SISTEMAS 

ALTERNATUVOS COLETIVOS DE ÁGUA, ORIUNDOS DE POÇOS ARTESIANOS DO 

MUNICÍPIO DE COXILHA,/RS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

 

1. DO OBJETO  

1.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa, visando à 

contratação de empresa especializada na limpeza dos 19 reservatórios e fornecimento de 

serviços de tratamento d’água para consumo humano por meio de cloração dos 19 sistemas 

alternativos coletivos de água, oriundos de poços artesianos do município de Coxilha/RS, 

conforme descrito e especificado no ANEXO I – Termo de Referência. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.1. Os participantes do Pregão Presencial devem baixar o Programa para Digitação das 

Propostas SYSPropostas o qual se encontra disponível no link 

www.systempro.com.br/sysproposta/sapi (O arquivo de proposta financeira somente poderá ser 

aberto para preenchimento através do aplicativo SysPropostas, disponível gratuitamente no 

link http://www.systempro.com.br/sysproposta/sapi. Para baixar o arquivo de propostas, clicar 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
mailto:licita@pmcoxilha.rs.gov.br
http://www.systempro.com.br/sysproposta/sapi
http://www.systempro.com.br/sysproposta/sapi
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com o botão direito do mouse sobre o arquivo, ir na opção "salvar link como", para posterior 

preenchimento) sendo que, a empresa participante deverá fazer o download do programa, 

seguindo todas as instruções, somente através deste programa será possível abrir o arquivo de 

preenchimento da proposta financeira (arquivo disponível no site www.pmcoxilha.rs.gov.br). 

Ao final da digitação das propostas pelo Programa SYSPropostas, os participantes do Pregão 

Presencial deverão imprimir uma cópia das propostas e colocar no envelope nº 01 e também 

salvar uma cópia do arquivo de retorno gravado em mídia (CD, DVD, Pen Drive) que deverá 

ser apresentado DENTRO do envelope nº 01.  

2.1.2 Sendo que a empresa que não apresentar o arquivo em mídia eletrônica dentro do 

envelope estará sujeita a desclassificação, sendo decisão tomada pela Pregoeira. 

2.2. Deverá ser entregue, a Pregoeira, na sala da Comissão Permanente de Licitações, na data, 

horário e endereço referidos, 02 (dois) envelopes com as seguintes indicações externas:  

 

NO PRIMEIRO ENVELOPE:  

Ao Município de Coxilha - RS  

Setor de Licitações  

Pregão Presencial n.º 03/2023  

Envelope n.º 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

Abertura: 27 de janeiro de 2023  

Horário: 09 horas 

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)  

 

NO SEGUNDO ENVELOPE:  

Ao Município de Coxilha - RS  

Setor de Licitações  

Pregão Presencial n.º 03/2023 

Envelope n.º 2 - DOCUMENTAÇÃO  

Abertura: 27 de janeiro de 2023 

Horário: 09 horas 

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ) 

 

3. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
mailto:licita@pmcoxilha.rs.gov.br
http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
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3.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 

presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os 

prazos da Lei 10.520/2002 e Decreto 819/2007, no endereço Av. Fioravante Franciosi, 68, 

centro, Coxilha – RS, cabendo o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 

horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone (54) 3379 2510. 

3.1.1. Caberá o Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

3.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata 

ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas 

inidôneas. 

4.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo 

ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

4.4. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios 

previstos na Lei Complementar 123/2006, bem como as cooperativas que tenham auferido, 

no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (conforme disposto 

no art. 34 da Lei 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação 

jurídica através de DECLARAÇÃO que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, e alterações, cujo termo 

declara conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no certame em epígrafe, bem como, apresentar Certidão expedida pela 

Junta Comercial. 

4.4.1. A declaração mencionada no item anterior deverá ser entregue no início da sessão 

pública de Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentação, juntamente 

com o credenciamento. 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
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4.4.2. O credenciamento da licitante como microempresa, empresa de pequeno porte 

(enquadrada nas exigências do artigo 34 da Lei 11.488/07), somente será procedido pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma 

estabelecida no item 4.4 deste Edital. 

4.4.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou Cooperativa, na 

forma estabelecida nos itens 4.4 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, 

desobrigando o Pregoeiro, da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 

aplicáveis ao presente certame. 

4.4.4. A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores é única e 

exclusiva da licitante que, inclusive, sujeita-se a todas as consequências legais que possam 

advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. A licitante deverá se fazer presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante 

legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame. 

5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, esse com firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório com poderes 

específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas / fases do PREGÃO, 

formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de 

formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se 

imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 

sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, 

enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

5.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá 

vir acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja 

expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.  

5.3 Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou 

documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
mailto:licita@pmcoxilha.rs.gov.br
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5.4. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, não será 

devolvido. 

5.5. Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de representante 

legal da licitante à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não recebimento dos 

envelopes. 

5.6. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do 

mesmo item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido item. 

5.7. O representante, munido de documento de Identidade, deverá apresentar um 

credenciamento para cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um único 

credenciamento contemplando duas ou mais empresas. 

 

6. DA PROPOSTA - Envelope n.º 1: 

6.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e elaborada em 1 (uma) via, assinada 

em sua última folha e rubricada nas demais pelo interessado ou seu bastante procurador, sem 

entrelinhas, emendas ou rasuras. A proposta deverá apresentar também a razão social, o n.º do 

CNPJ-MF da licitante e o nome completo de seu signatário. 

6.2. As propostas deverão conter: 

6.2.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante e demais 

documentos, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

6.2.1.1 Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Coxilha, (arquivo 

gravado do sistema SYSPropostas) ou em formulário próprio contendo as mesmas informações 

exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma 

oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as 

folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço 

de cada item, expresso em reais (R$), em algarismos arábicos, conforme o formulário 

mencionado acima, devendo as folhas serem rubricadas;  

6.2.1.2 Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias 

e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da 

proposta; 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
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6.2.1.3 Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será 

considerado como tal; 

6.2.1.4 Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 

completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 

contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta 

bancária poderão ser informados na fase da contratação; 

6.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e 

total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.  

6.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

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

6.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega 

do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório. 

6.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.7 Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 

condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos 

originais ofertados. 

6.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica 

em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da 

estrita observância das normas contidas na legislação Federal mencionada no preâmbulo deste 

edital. 

 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 2: 

7.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

7.2. Habilitação Jurídica: 

7.2.1 registro comercial, no caso de empresa individual; 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
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7.2.2 em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, com sua consolidação ou posteriores alterações, devidamente registradas na Junta 

Comercial;  

7.2.3 no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

7.2.4 no caso de sociedades civis, inscrição no ato constitutivo, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

7.2.5 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: não precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se já tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

7.3. Regularidade Fiscal 

7.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.3.2 Fazenda Nacional (apresentação de CND Conjunta, conforme Portaria MF 358, de 05 de 

setembro de 2014), que compreende as seguintes certidões: 

 Certidão de regularidade de tributos federais; 

 Certidão de regularidade de dívida ativa da União; 

 Certidão de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS; 

7.3.3 certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante; 

7.3.4 certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7.3.5 declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 

7.3.6 declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7° da Constituição Federal; 

7.3.7 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei Federal 

12.440/2011). 

7.3.8 Comprovante que a licitante não sofreu sanções das quais decorra como efeito restrição 

ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública 

(CEIS), disponível no site http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
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7.4. Qualificação Econômica-Financeira  

7.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pela Comarca do distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica a matriz do estabelecimento. 

7.5 Qualificação Técnica: 

7.5.1 Em relação à Licitante: 

7.5.1.1 Anotação de Função Técnica em nome da empresa e do técnico responsável; 

7.5.1.2 Alvará Sanitário, de Localização e Funcionamento expedido pelo município/sede; 

7.5.1.3 Declaração de que está regular perante todos os órgãos competentes para desenvolver 

plenamente a atividade objeto da licitação. 

7.5.1.4 Comprovação de Registro ou inscrição da empresa junto à entidade profissional 

competente (CRQ) da unidade federativa da empresa participante e comprovação de 

regularidade com este órgão, na data de apresentação da proposta. 

7.5.1.5 Comprovação de que possui Certificado de Anotação Técnica de um Químico no 

Conselho Regional de Química (CRQ). 

7.5.1.6 A empresa deverá apresentar o LARS (Laudo de Atendimentos aos Requisitos de 

Saúde) dos produtos químicos utilizador e o CBRS (Comprovação de baixo risco). 

7.5.2 Em relação ao Laboratório: 

7.5.2.1 A empresa licitante deverá comprovar que possui Laboratório Analítico (próprio) ou 

vinculo com tal (terceirizado), mediante documento (contrato entre outros).  

7.5.2.2 O Laboratório Analítico deverá possuir e comprovar: 

a) Alvará de Localização e Funcionamento; 

b) Alvará Sanitário, competente para a atividade de laboratório analítico; 

c) Certificado de Registro do laboratório no Conselho Regional de Química. 

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES 

8.1. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão 

Pública do Pregão, o Pregoeiro receberá os envelopes n.º 1 - Proposta e n.º 2 - Documentação e 

procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto 

ao objeto, classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de 

menor preço. 

http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/
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8.1.1. As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em Edital terão as 

suas propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances. 

8.2. Quando não forem verificadas no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem 8.1, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.3. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão 

ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.4. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as 

demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, 

não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio. 

8.4.1. Os lances serão MENOR PREÇO POR ITEM. 

8.5. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os 

envelopes n.º 1 - Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste 

Edital. 

8.6. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e manutenção do último preço apresentado pela 

licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 

8.7.1. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço 

seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro 

negociar para que seja obtido o preço melhor. 

8.8. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto na Lei 

Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem ao disposto no item 4.4 deste Edital. 

8.8.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

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

8.8.2. Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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A microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, detentora da proposta de menor 

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

considerada, até então, de menor preço, situação em que será considerada vencedora do 

certame. 

8.8.3 Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.8.1 deste Edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

8.9. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as 

exigências do item 8.8.2 deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor 

da proposta originariamente de menor valor. 

8.10. O disposto nos itens 8.8 a 8.9 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a 

respeito. 

9.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

9.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o item do certame. 

9.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o item. 

9.5. Nas situações previstas nos subitens 9.3 e 9.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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9.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica.  

9.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,  intimadas 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia 

útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

9.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o item à licitante vencedora do certame. 

9.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos 

representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na 

reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos 

trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de 

desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos. 

9.11. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 

4.4 deste Edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá 

sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

9.12. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 

desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento 

licitatório. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

9.12.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 9.11, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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9.13. O benefício de que trata o item 9.11 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno 

porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

9.13.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

9.14. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, 

testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por 

conta do licitante. 

9.14.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto. 

 

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que 

não houver recurso. 

10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos 

termos do Decreto Municipal nº 819/2007 e artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

10.3. 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. 

 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

11.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste Edital, Anexo I e em 

consonância com a proposta de preços; 

11.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

11.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

11.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

11.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

11.6. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado. 
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12. PAGAMENTO  

12.1. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com 

código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas, mediante entrega da Nota 

Fiscal/Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor, atestada pelo setor 

competente, sendo em até 05 (cinco) dias após a execução mensal dos serviços.  

12.2. O atesto somente será efetuado pelo órgão após verificação da conformidade dos serviços 

prestados. 

12.3. Os pagamentos mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária serão 

realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 

exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

12.4. Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa do Município de Coxilha, os valores em atraso 

serão atualizados até a data do efetivo pagamento, com base na variação “pro rata tempore”, 

utilizando-se o IPCA/IBGE do mês anterior, caso seja positivo do Indexador, consoante 

solicitação do adjudicatário e emissão do documento fiscal correspondente; 

12.5. No momento do pagamento a contratada terá os impostos retidos na fonte pelo Município 

de Coxilha, conforme determina a legislação vigente. 

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na 

Seção II do Capítulo IV  

– Das Sanções Administrativas da Lei Federal 8.666/93.  

13.2. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe 

aplicada, isolada ou cumulativamente:  

a) advertência, por escrito:  

b) multa sobre o valor global da contratação:  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
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13.2.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da 

CONTRATANTE a sua aceitação.  

13.2.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da 

data limite.  

13.2.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicadas as sanções de que trata o 

subitem 13.2, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 13.3.  

13.2.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou 

irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.  

13.2.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo 

aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.  

13.2.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato.  

13.2.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos 

ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou 

deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar 

ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no 

contrato, e das demais cominações legais.  

13.2.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

13.3. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o 

valor global contratado a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por 
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dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, 

independente da notificação prevista no subitem 13.2.2.  

13.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica 

em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.  

13.4.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma 

estabelecida no subitem anterior.  

13.5. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impede que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 15.2.  

13.6. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será 

precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o 

contraditório.  

 

14. CONTRATO  

14.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no prazo de 

até 05 (cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do 

contrato, sob pena de decair no direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

14.2. Caso a empresa adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o 

Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova 

negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação 

independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

15. RESCISÃO  

15.1 A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o 

que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

16.1 Para atender as despesas decorrentes desta licitação, os recursos orçamentários vigentes 

correrão à conta dos créditos abaixo descriminados: 

Secretaria Municipal de Saúde – Limpeza E Conservação  
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10715 - 07.01.10.301.0107.2086.3.3.90.39.78.00.00   Recurso:     1500 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer 

fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta.  

17.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.  

17.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal 

n.º 8.666/93.  

17.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao procedimento licitatório 

serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do 

Município de COXILHA, Estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Fioravante Franciosi - 

68, Coxilha/RS, CEP 99145-000, telefone (54) 3379.2510.  

17.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 

em vigor.  

17.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.  

17.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Coxilha, na data marcada, a reunião 

realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.  

17.8. O Município de Coxilha se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no 

total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.  

17.9. Integram este Pregão:  

ANEXO I – Termo de Referência  

ANEXO II – Minuta do Contrato  

Coxilha/RS, janeiro de 2023.  

 

__________________________ 

JOÃO EDUARDO OLIVEIRA MANICA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na limpeza dos 19 reservatórios e 

fornecimento de serviços de tratamento d’água para consumo humano por meio de cloração dos 

19 Sistemas Alternativos Coletivos de Água, oriundos de Poços Artesianos do Município de 

Coxilha/RS, descritos no quadro 1. 

Obs.: O serviço de tratamento deverá ocorrer por meio de bombas dosadoras automática em 

sistema de comodato, agregando o fornecimento de insumos para a cloração, monitoramento, 

análise e controle mensal da qualidade da água, objetivando a manutenção do padrão 

microbiológico, físico-químico e organoléptico de potabilidade para consumo humano. 

Quadro1. Descrição e Localização do Objeto do Contrato. 

ID DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

SAC Perímetro 

Urbano 

Secretaria de Obras 

Tratamento e Reservatório 

de 15000L 

Av. Ilso José Webber 

Unidade Basf Coxilha 

Tratamento e Reservatório 

de 20000L 

 

Av. Pedro Nunes de Souza 

Doca 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

 

Rua Baldoino Pedroso 

Cemitério 

Tratamento e Reservatório 

de 20000L 

 

Av. Natálio Vieira 

02 SAC Rincão das 

Quinas 

Comunidade Rincão das 

Quinas 

Tratamento e Reservatório 

de 18000L 

Coordenadas 

-28.18711,-52.26992 
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03 

 

SAC José Maier 

Comunidade Colônia 

Miranda 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.0427125673,-52.3418472117 

04 SAC Colônia 

Miranda  

Comunidade Colônia 

Miranda  

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.0589014379,-52.3520691742 

 

05 SAC Antoli Fauth 

Mello 

Comunidade Rincão das 

Quinas 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.1557277922,-52.2478430571 

 

06 SAC Linha Paulo 

Folle 

Comunidade Colônia 

Miranda 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.066705,-52.375378 

07 SAC Odimar Cortina Comunidade Colônia 

Miranda 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.0726196573,-52.3172112311 

08 SAC Linha Artuso Comunidade Rio do Peixe 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.138445124,-52.2084107995 

 

09 SAC Linha Mattei Comunidade Rio do Peixe 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.158277,-52220843 

 

10 SAC Rio do Peixe Comunidade Rio do Peixe 

Tratamento e Reservatório 

de 15000L 

Coordenadas 

-28.141256,-52.184371 

 

11 SAC Engenho 

D’àgua 

Comunidade Engenho 

D’àgua 

Coordenadas 

-28.111716,-52.205278 
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Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

 

12 SAC Arroio de 

Fátima 

Comunidade Arroio de 

Fátima 

Tratamento e Reservatório 

de 20000L 

Coordenadas 

-28.0740088,-52.2045197 

 

13 SAC Benjamin 

Miranda de Souza 

 

Comunidade        Entre 

Rios 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.14599,-52.41898 

 

14 SAC Entre Rios Comunidade        Entre 

Rios 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.0939163145,-52.4668557897 

 

15 SAC Comunidade 

Fauth 

Comunidade        Entre 

Rios 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.1686390315,-52.3955441275 

 

16 SAC Linha 

Invernadinha 

Comunidade Arroio de 

Fátima 

Tratamento e Reservatório 

de 10000L 

Coordenadas 

-28.0723152,-52.2351488 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se o objeto dessa contratação, com base na necessidade do atendimento da demanda 

da população coxilhense referente ao consumo de água potável de ótima qualidade. Esta 

justificativa está encorada nas seguintes legislações: Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 

2021, observando as suas alterações, bem como, a Portaria SES Nº 320/2014, Portaria SES Nº 

1237/2014, Portaria GM/MS nº 2914/2011 especialmente em seu Anexo XV. 

 

3.  ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO OBJETO 
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• Os serviços de Tratamento (cloração) de Água dos Poços Artesianos do Município de Coxilha 

deverão ser prestados continuamente; 

• Fornecer bomba dosadora automática de cloro liquido em regime de comodato, para cada 

poço na quantidade necessária conforme legislação vigente;  

• Na impossibilidade da implementação da bomba dosadora automática de cloro liquido, a 

prestadora deverá informar por ofício a Secretaria Municipal de Saúde, descrevendo os fatores 

que impossibilitam o processo. Quando ciente a Secretaria Municipal de Saúde irá autorizar a 

utilização das bombas convencionais que utilizam cloro em pastilha até que as adequações 

sejam promovidas pelo órgão;  

• Fornecer cloro para cada poço na quantidade necessária conforme legislação vigente; 

• Durante as reposições de Cloro, a empresa deverá informar o responsável na Secretaria de 

Saúde à data da reposição;  

• A empresa prestadora do serviço deverá informar por escrito, quaisquer situações adversas do 

poço, incluindo as condições da estrutura física, elétrica, cerca e condições de acesso, para que 

seja encaminhado ao setor responsável para as devidas providências; 

• Os reparos, consertos necessários, bem como eventuais substituições dos aparelhos em 

comodato ocorrerão sem ônus a contratante; 

• Deverá realizar a Limpeza e higienização das caixas d’água, num intervalo de 6 meses, ou no 

mínimo duas vezes ao ano; 

• Higienização e limpeza dos equipamentos instalados nos poços; 

• Fornecimento dos produtos e equipamentos e pessoal para efetivação da limpeza dos 

reservatórios e equipamentos; 

• Serviço de manutenção, conserto e substituição dos equipamentos fornecidos pela prestadora, 

necessários para a continuidade dos serviços, sem ônus para a contratada;   

• Prestar assistência e RESPONSABILIDADE TÉCNICA;  

• Deverá ser emitido Certificado de Limpeza dos reservatórios com a assinatura do 

Responsável Técnico devidamente registrado e encaminhado para o responsável pelo 

VIGIAGUA municipal;  

• Fornecer relatórios técnicos mensais de controle;  

• Recolher mensalmente amostras de água e encaminhar para o laboratório de análises;  

• Fornecer análises microbiológicas (coliformes totais e Escherichia coli) mensais de cada 

poço;  
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• Fornecer mensalmente análises físico-químicas (pH, cor, turbidez e CRL) de todos os poços 

tratados; 

• Realizar semestralmente análise da presença de agrotóxicos na água tratada de todas unidades 

objetos do contrato; 

• Atualização dos Cadastros do Laboratório em conformidade com o cadastro do SISÁGUA.   

• Os nomes dos poços deverão constar exatamente iguais aos cadastrados no Ministério da 

Saúde;  

• Quando ocorrer inconformidade nas análises do laboratório com as análises de 

monitoramento da Vigilância Sanitária, e constar resultado analítico diferente do apresentado 

pelo Laboratório contratado, com presença de E. coli ou Coliformes totais ou outras alterações 

na qualidade da água, este será notificado para solucionar tal situação; 

• Os serviços devem ser acompanhados por profissional com Responsabilidade Técnica 

devidamente habilitado sob responsabilidade da empresa prestadora do serviço; 

• Os serviços que compõe o objeto desse contrato poderão ser suprimidos ou expandidos, 

conforme as necessidades da gestão pública e da população coxilhense; 

• Para a realização dos serviços a empresa prestadora se compromete a cumprir o disposto na 

Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, observando as suas alterações, bem como, a 

Portaria SES Nº 320/2014, Portaria SES Nº 1237/2014, Portaria GM/MS nº 2914/2011 

especialmente em seu Anexo XV. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Deverá executar o objeto deste termo em até sete dias úteis após a assinatura do contrato; 

Observação: A execução e implementação dos serviços, objeto desse contrato deverão compor 

um Plano de Trabalho elaborado em parceria com o responsável pelo serviço na Secretaria 

Municipal de Saúde. O prazo para implementação e início dos trabalhos em partes do objeto 

desse contrato poderão ser diferenciados conforme dificuldades, inadequações e peculiaridades, 

nesta situação a contratada deverá comunicar por ofício o responsável pelo serviço na 

Secretaria Municipal de Saúde, discriminando os motivos e referindo possíveis soluções; 

4.2. Fornecer insumos para cloração que deverão atender os padrões de qualidade da água de 

acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (Art. 13) e NBR/ABNT nº 

15784/14. Incluindo filtração antes da desinfecção quando necessário para manter os padrões 

estabelecidos de turbidez; 
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4.3. A empresa deverá apresentar o LARS (Laudo de Atendimentos aos Requisitos de Saúde) 

dos produtos químicos utilizados e o CBRS (Comprovação de baixo risco de saúde); 

4.4. Realizar o controle semestral da água bruta em todas as unidades objetos desse contrato, 

para atender ao disposto na Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, conforme prevê os 

Artigos 12 e 13 da Resolução CONAMA 396/2008, dos seguintes parâmetros: Sólidos totais 

dissolvidos, Nitrato, Escherichia coli, pH, Turbidez e Condutividade elétrica; 

4.5. Realizar semestralmente e no mínimo duas vezes ao ano, a limpeza e desinfecção de 

todos os reservatórios de água discriminados no quadro 1. Conforme Portaria RS/ SES nº 

1237/2014 e encaminhar certificados ao responsável pelo VIGIAGUA do município; 

Observação: fica a contratada comprometida em fornecer até 20% a mais dos serviços de 

limpeza e higienização dos reservatórios, objeto desse contrato, assim como a seus futuros 

aditivos, sem ônus para a contratante, em casos que por eventual imprevisto ou necessidade 

sanitária, necessite refaze-lo além do quantitativo acertado neste contrato. A margem 

referencial para os 20% deste dispositivo é o ano cronológico, vigente de janeiro a dezembro, 

sendo esta margem zerada e renovada a cada ano; 

4.6. Responsabilizar-se pelo serviço prestado devendo garantir o atendimento aos requisitos de 

qualidade da água, estipulados pela legislação vigente, devendo atender aos padrões de 

potabilidade da água; 

4.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, aos acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal; 

4.8. Executar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no Edital e 

seus anexos; 

4.9. Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, 

sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de 

penalidade, salvo em caso de autorização expressa emitida por ofício pelo município; 

4.10. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

4.11. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 

o material e a mão de obra; 

4.12.Arcar com todas as despesas de transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusivas da Contratada para execução do objeto do 

contrato; 
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4.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.14. Manter atualizados junto ao Município, os dados cadastrais, com endereço completo, 

telefone e endereço de correio eletrônico (e-mail), dentre outras informações indispensáveis à 

comunicação entre a contratada e o contratante, de modo a viabilizar as convocações, 

intimações e notificações quando se fizerem necessárias; 

4.15. Cumprir o disposto na Portaria SES RS nº 276/2021, sobre a competência, o 

procedimento e os prazos para a inserção de dados de cadastro, plano de amostragem e controle 

da qualidade da água no Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (Sisagua) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

5. OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

5.1. Acompanhar a execução do previsto no Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 e com 

art. 67 da Lei nº 8666/93, através do fiscal do contrato, que exercerá ampla e irrestrita 

fiscalização e gestão do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive às obrigações da contratada 

constantes deste Edital; 

5.2. Efetuar o pagamento dos serviços, sendo que a Contratada deverá apresentar a nota 

fiscal/fatura. A apresentação desta deverá discriminar o objeto, e será devidamente atestada 

pela Secretária da fazenda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e no 

Contrato; 

5.3. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as respectivas 

especificações, comunicando a Contratada qualquer insatisfação quanto ao serviço executado.  

5.4. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

5.5. Atestar à execução do objeto contratual por meio do Gestor da Secretaria Municipal da 

saúde, depois de sanadas todas as pendências citadas; 

5.6. O município poderá alterar o quantitativo ou suprimir a aquisição de qualquer item 

relacionado no quadro 1, a qualquer tempo do processo, tutelado ao princípio da eficiência da 

gestão da verba pública. Sem ônus para o ente contratante. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA 

6.1. A empresa licitante deverá apresentar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de 

todas as etapas de execução do objeto da contratação; 
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6.2. Comprovação de Certificação NR 33- Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços 

confinados; 

6.3. Comprovação de Certificação NR 35- Trabalho em altura; 

6.4. Comprovação de Certificação NR 10- Segurança em instalações e serviços com 

eletricidade; 

6.5. Registro do profissional responsável técnico junto à entidade profissional, Conselho 

Regional de Química (CRQ) da unidade federativa da empresa participante, com sua respectiva 

certidão regularidade; 

6.6. Certidão de regularidade da empresa emitida pelo conselho de classe, atestando possuir 

AFT (Anotação de Função Técnica) do profissional responsável técnico pela empresa 

registrada junto à entidade profissional, Conselho Regional de Química (CRQ); 

6.7. A empresa licitante deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, até a data do 

pregão, profissionais necessários para cumprirem o objeto do contrato;  

6.7.1. Deverá ser feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do 

contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) e/ou contrato de trabalho com firma reconhecida em cartório das assinaturas;  

6.8.  Apresentar Alvará Sanitário da sede da proponente;  

6.9. Apresentar prova de que a proponente possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais);  

6.10. Plano de Gerenciamento de Resíduos Químicos, devidamente assinado pelo responsável 

técnico;  

6.11. Apresentar atestado de capacidade técnica, expedidos por pelo menos 01 pessoa jurídica 

de direito púbico ou privado, que comprovem que a proponente já executou serviços 

pertinentes e compatíveis com objeto deste edital; 

***Observação: Todas as licenças deverão estar em nome da empresa proponente. 

 

7. DO PREÇO ESTIMADO 

O preço estimado foi elaborado com dados subtraídos do LICITACON/RS, endereço: 

http://dados.tce.rs.gov.br/.  Para a formação do preço máximo estimado, utilizou-se como 

referência a MÉDIA de Pregões Homologados, os mesmos com Objeto e características 

similares, ocorridos no período de novembro de 2021 a novembro de 2022. 

O valor máximo para contrato está discriminado no quadro 2. 
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Quadro 2. Descrição dos Valores. 

LEGENDA 

Valor Unitário= Valor máximo por conjunto um (01) poço e um (01) reservatório. 

Descrição dos 

Serviços 

Quantidade Valor Unitário 

(R$) 

Calculo Mensal 

(R$) 

Total Mensal 

(R$) 

 

Vide Itens 1, 2 

e 3 deste 

termo. 

19 conjuntos = (01 

poço + 01 

reservatório) 

 

480,00 

 

19x 480,00 

 

9.120,00 

 

Total anual 12x 9.120,00 = R$ 109.440,00 

 

8. FISCAL DO PROCESSO E FUTUROS CONTRATOS 

Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Coxilha 

- RS, através do FISCAL, Sérgio Maurício Souza e Silva, nomeado e devidamente designado 

para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização; 

7.1. Competem à fiscalização dos serviços, entre outras atribuições: 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante, 

especialmente designado, que poderá anotar em livro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem a sua competência serão 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação, os recursos orçamentários vigentes correrão à conta 

dos créditos abaixo descriminados: 

Secretaria Municipal de Saúde – Limpeza E Conservação  

10715 - 07.01.10.301.0107.2086.3.3.90.39.78.00.00   Recurso:     1500 
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10. VALIDADE DA PROPOSTA  

O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta meses), a contar da assinatura do 

presente instrumento, sem interrupção, a critério da Administração e com a anuência da 

contratada. 

Observação: o presente contrato aceitará as prorrogações cabíveis perante a legislação vigente, 

com anuência de ambas as partes envolvidas.  

 

11. DO PAGAMENTO Os pagamentos serão efetuados em até 25 (vinte e cinco) dias 

consecutivos, a partir da Nota Fiscal/Fatura, visada e datada pelo fiscal do Processo/Contrato. 

 

 

Coxilha-RS, dezembro de 2022.  

 

 

 

__________________________ 

Aislon Silva Ferreira 

Sec. Municipal da Saúde 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA 

DOS 19 RESERVATÓRIOS E FORNECIMENTO 

DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO D’ÁGUA 

PARA CONSUMO HUMANO POR MEIO DE 

CLORAÇÃO DOS 19 SISTEMAS 

ALTERNATUVOS COLETIVOS DE ÁGUA, 

ORIUNDOS DE POÇOS ARTESIANOS DO 

MUNICÍPIO DE COXILHA, /RS. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COXILHA, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 

92.411.933/0001-90, sediado na Av. Fioravante Franciosi, nº 68, Bairro Centro, Coxilha – RS, 

doravante denominada apenas contratante, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr 

JOÃO EDUARDO OLIVEIRA MANICA, portador da RG n.º ___ , CPF .º___ , residente e 

domiciliado neste município. 

 

CONTRATADA: a empresa ___ , CNPJ n.º ____, neste ato representada pelo 

(...procuração/contrato social/estatuto social...) Sr. ____, RG ____, CPF _____, celebram o 

presente Contrato, decorrente do pregão presencial n.º ____/2023, processo n.º _______/2023, 

o sujeitando-se aos preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n.º n.º 

10.520/2002; Decreto nº 819/2007,  na Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da 

Lei nº 8.666/1993, e suas alterações e da Lei n.º 8.078/1990, e suas alterações posteriores, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DOS 19 

RESERVATÓRIOS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO D’ÁGUA 

PARA CONSUMO HUMANO POR MEIO DE CLORAÇÃO DOS 19 SISTEMAS 
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ALTERNATUVOS COLETIVOS DE ÁGUA, ORIUNDOS DE POÇOS ARTESIANOS DO 

MUNICÍPIO DE COXILHA,/RS, conforme especificações descritas no termo de referencia 

deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBORDINAÇÃO 

2.1. O presente contrato está subordinado às disposições: 

I. Da Lei 8.666/93 e demais alterações e normas pertinentes; 

II. Do edital do pregão presencial nº 03/2023, processo nº 04/2023; 

III. Da proposta da Empresa Contratada. 

2.2. Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos aplicáveis a este contrato, 

prevalecerão, pela ordem, as disposições da Lei 8.666/93, suas alterações e normas pertinentes, 

e as cláusulas contratuais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão prestados mensalmente, no Município de Coxilha. 

3.2. Prestar assistência técnica 24 horas/dia na manutenção dos equipamentos e insumos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Além das disposições estabelecidas neste Contrato e, de acordo com o Edital e anexos do 

certame licitatório e legislação vigente, constituirão obrigações da contratada: 

a) Prestar os serviços de acordo com as normas vigentes de vigilância sanitária e outros 

preceitos legais;  

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

c) Assumir inteira responsabilidade pelos serviços prestados ora contratados e efetuá-los 

de acordo com as especificações constantes no edital; 

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os danos causados, comprovadamente, por seus funcionários; 

e) Responder civil e penalmente, por quaisquer danos ocasionados à Administração e seu 

patrimônio e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de omissão 

da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 
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f) Atender prontamente quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 

Contrato e Termo de Referência; 

g) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

h) Dar cumprimento a todas as determinações e condições estabelecidas no Edital do 

Pregão, seus anexos e complementos; 

i) Iniciar os serviços necessários para a execução do objeto nos endereços citado, devendo 

o objeto estar em condições de ser executado em até 10 (dez) dias após a emissão da 

primeira ordem de serviço. 

j) Designar pessoas qualificadas, que acompanharão as atividades da CONTRATADA 

durante todo o processo de ingresso, do início ao seu término, e a quem se reportará o 

CONTRATANTE para tratar de assuntos a respeito do processo, servindo de ligação 

entre as partes;  

k) Efetuar o pagamento das pessoas para atividades de apoio operacional; 

l) Manter e responsabilizar-se, quer por seu pessoal, quer por terceiros contratados, pelo 

sigilo que deve ser observado em relação a execução do serviço;  

m) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 Além das disposições estabelecidas neste Contrato, Edital e anexos do certame licitatório e 

legislação vigente, constituirão obrigações da contratante: 

a) Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa executar o 

serviço dentro das normas deste Contrato, dos documentos que o acompanham e da 

legislação pertinente e em vigor;  

b) Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos 

necessários que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;  

c) Aplicar as penalidades cabíveis, previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa;  

d) Efetuar o pagamento em até 5 (cinco) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou 

Fatura;  

e) solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição dos 

serviços que apresentarem defeito ou não estiverem de acordo com a proposta;  
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f) solicitar a licitante vencedora que retire a assine o contrato, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a contar da data da convocação. 

g) Exercer a fiscalização dos materiais e os serviços por servidor especialmente designado, 

na forma prevista na Lei nº 8666/93; 

h) Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução 

serviço contratado; 

i) Emitir parecer final de recebimento em até 5 dias após a conclusão. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. O Município de Coxilha pagará à CONTRATADA, pelos serviços executados, o valor 

mensal de R$ (............................. ) 

6.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão à conta de 

dotação orçamentária  abaixa descriminados: 

Secretaria Municipal de Saúde – Limpeza E Conservação  

10715 - 07.01.10.301.0107.2086.3.3.90.39.78.00.00   Recurso:     1500 

6.3. As despesas dos próximos exercícios correrão por conta do orçamento e consignações 

orçamentárias a vigorar. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com 

código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas, em até 05 dias após a 

apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, discriminativas dos serviços para o Município de 

Coxilha. 

7.1.1. Os pagamentos mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária serão 

realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 

exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

7.1.2. No caso de emissão de faturas com código de barras, a empresa deverá emiti-la com o 

valor líquido, ou seja, já descontados todos impostos incidentes sobre o valor da nota. 

7.1.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano. 
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7.1.4. O Município de Coxilha reterá na fonte, sobre os pagamentos que efetuar as pessoas 

jurídicas, os tributos devidos, conforme legislação vigente. 

7.1.5.  Em cumprimento à Instrução Normativa, o Município de Coxilha fará as retenções 

referentes a impostos e contribuições federais sobre os pagamentos que efetuar a pessoa 

jurídica que não for optante pelo SIMPLES. A cada pagamento o setor financeiro da contratada 

efetuará consulta on line pela internet na página da Secretaria da Receita Federal 

(www.receita.fazenda.gov.br Simples Nacional > Consulta Optante). 

7.1.6.  O resultado dessa consulta será impresso e anexado ao processo de pagamento e, servirá 

de base para aplicação da Instrução Normativa supracitada. Se, em razão de sua natureza 

jurídica, a contratada for isenta da obrigação de recolher quaisquer dessas contribuições, ou 

ainda, se as recolhe por via judicial, deverá fazer prova de tais situações a cada faturamento, 

através de documentação comprobatória. 

7.1.7 A contratante procederá às retenções legais referentes ao ISSQN – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, de acordo com Lei vigente, se for devido. 

7.1.8 Qualquer erro no documento fiscal competente, ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação da despesa, será motivo de correção pela Contratada, gerando a suspensão do prazo 

de pagamento até que seja definitivamente regularizada a situação, não ocorrendo, neste caso, 

quaisquer ônus para o Município de Coxilha. 

7.1.9 Caso o vencimento da Nota Fiscal recaia em final de semana, feriado ou em dia que não 

haja expediente no IFRS, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1.  A vigência do contrato será de 12 meses, tendo seu início em ___ de _____________ de 

2023 e seu término em ___ de ______________ de 2023, podendo ser prorrogado tantas vezes 

quantas forem necessárias, sempre através de Termo Aditivo, até atingir o limite estipulado 

pelo inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, 

ocorrendo alguma hipótese prevista nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

9.1. Será admitido reajuste, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano 

demonstrado de forma analítica o aumento de custos observados à qualidade e, ainda, os preços 

vigentes no mercado para a prestação dos serviços, objeto do presente instrumento. 
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9.2. O índice a ser aplicado na data do reajuste será o IPCA-IBGE, aplicando-se a variação dos 

últimos 12 meses, desde que seja positivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMONISTRATIVAS 

APLICÁVEIS POR INADIMPLEMENTO 

10.1 Em caso de não envio da documentação de habilitação, não assinatura do contrato, 

inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade 

inferior ao solicitado, inadimplemento contratual ou são veracidade das informações prestadas, 

a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativa, garantida prévia defesa: 

I. Advertência 

II. Multas: 

a. De 1% (um por cento) sobre o valor total da Solicitação de fornecimento,por dia 

de atraso no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo 

valor. 

b. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento, por 

infração a qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea 

‘a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência. 

c. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de 

recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o contrato ou deixar de 

apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste 

Edital.  

d. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do 

contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, 

garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis; 

e. De 5% (cinco por cento) do valor total da Solicitação de fornecimento pela 

entrega realização do serviço em desacordo com a proposta de preços aceita na 

sessão do pregão; 

III. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Coxilha, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar contrato ou não retirar a Nota de Empenho/Solicitação de Fornecimento, 

deixar de entregar documentação solicitada, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
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execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no 

item 11.1, II deste instrumento editalício. 

10.2 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

respectiva intimação. 

10.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas, e no caso de impedimento de licitar e 

contratar com o Município, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas aqui estipuladas e também previstas na Lei 8.666/93. 

10.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 

automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia, 

quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar. A 

multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente, com a inscrição na 

Dívida Ativa. 

10.5. As sanções previstas nos incisos I e III da cláusula 11.1, poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, da mesma cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 

ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93. 

11.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados; 

d) o atraso injustificado do início de serviço sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

e) a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 
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f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 

primeiro do artigo 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

h) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil; 

i) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

prejudique a execução do Contrato;  

k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato; 

l) a supressão, por parte da Administração, dos materiais, acarretando modificações do 

valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da 

Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

m) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

n) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou Guerra assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

o) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de 

obras, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fonts de 

materiais naturais especificadas nos projetos; 

p) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato.  
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q) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como 

a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou 

prejudique a regular execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. O serviço a ser contratado será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representantes da CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal da 

Saúde, com atribuições específicas. 

12.2. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste 

contrato, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas contratuais. 

12.4. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Passo Fundo para dirimir eventuais questões 

decorrentes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 

exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

E assim, por estarem justas e acertadas, foi mandado imprimir este contrato em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas 

conforme, vão assinadas pelos representantes das partes, na presença de duas testemunhas 

abaixo firmadas. 

 

Coxilha - RS, em ...... de ................ de 2023. 
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TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________  __________________________________  

Nome:   Nome: 

CPF:       CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO EDUARDO OLIVEIRA 

MANICA 

Prefeito Municipal 

Contratante 

___________________________ 

__________________________________ 

CONTRATADA 

 

VANESSA VIEIRA DE MELLO 

Inspetor Sanitário 

Fiscal do Contrato 
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ANEXO III 

 

MODELO 

 

DECLARAÇÃO 

INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que: 

 

1. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores 

que o inabilite para participar de certames licitatórios. 

 

2.  Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou 

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega; 

 

3 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal 

___________________, _____ de ___________ de 2023. 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(Assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO IV 

 

MODELO  

 

DECLARAÇÃO 

 

(DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO) 

 

 

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO nº 03/2023, DECLARAMOS que 

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente 

certame. 

 

 ___________________________, ___ de _____ de 2023. 

 

 

(Assinatura e carimbo do CNPJ) 

 

 

 

*deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
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ANEXO V 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, 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 nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

Sim (  )  Quantos (   )   Não (   ). 

 

_____________________, _____ de _________________ de 2023. 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(Assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI 

 

MINUTA  

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Indicamos o (a) Sr.(a) __________________________, portador da cédula de 

identidade nº __________________________, Órgão expedidor _________, como nosso 

representante legal na Licitação Processo nº e Pregão Presencial nº, podendo rubricar a 

documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar lances, prestar todos 

os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, 

praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

 

_________________________, ____ de ________________ de 2023. 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(Assinatura e carimbo do CNPJ) 

 

 

 

 

 

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do credenciado. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA  

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, estar regular 

perante todos os órgãos competentes para desenvolver plenamente a atividade objeto da 

licitação Processo 04/2023, Pregão Presencial 03/2023. 

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente 

declaração. 

 

_____________________, _____ de _________________ de 2023. 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 

(Assinatura e carimbo do CNPJ) 
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