
EDITAL Nº 002/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
Município de Vespasiano Corrêa 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Pregão Presencial nº 001/2017 
Tipo de julgamento: menor preço global. 
 

Pregão Presencial para a contratação de 
empresa especializada para prestação de 
serviços terceirizados contínuos. 

 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal em Exercício, do município de Ves-
pasiano Corrêa/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos inte-

ressados, que às 14 horas, do dia 18 de janeiro de 2017, na Sala de Reuniões do Centro 

Administrativo Municipal, localizada na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, nesta 

cidade de Vespasiano Corrêa/RS se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados 

pela Portaria nº 112/2016, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilita-

ção, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços tercei-

rizados contínuos, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 006/2006, de 13 de fevereiro de 2006, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
1 – DO OBJETO:  
1.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços terceirizados contínuos, conforme descrito no ANEXO I – Objeto. 

1.2 – Caberá à CONTRATADA: 

1.2.1 – A empresa deverá apresentar profissionais habilitados, responsabilizando-se 

em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a 

causar, inclusive nos maquinários utilizados e em terceiros. 

1.2.2 – Na seleção deverão ser observadas qualidades como: polidez, discrição, 

aparência e trato para lidar com o público. 
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1.2.3 – Faz parte integrante deste objeto os materiais a serem utilizados, tais como: 

mão de obra, EPIs (equipamentos de proteção individual), uniformes, crachás, vale 

transporte, vale alimentação, seguros de responsabilidade civil que cubram danos 

pessoais e materiais a terceiros e, ainda, o seguro do pessoal prestador dos serviços 

contra riscos de acidente de trabalho, bem como o cumprimento de todas as obrigações 

que a legislação trabalhista e previdenciária impõem ao empregador, sem quaisquer ônus 

ou solidariedade por parte do Município de Vespasiano Corrêa/RS. 

1.2.3.1 – Fornecer todo equipamento de proteção individual (EPI’s), assim como, a 

fiscalização permanente sobre a efetiva utilização daqueles pelo técnico em segurança do 

trabalho da empresa contratada. 

1.2.4 – Os profissionais deverão apresentar-se no local de trabalho devidamente 

identificados com crachás da empresa adjudicatária. Na execução dos serviços deverão 

ser utilizados profissionais rigorosamente selecionados e com treinamento especifico para o 

desempenho das atividades para as quais será a empresa vencedora contratada. 

1.2.5 – A contratada deverá fornecer às suas expensas exclusivamente e, 

obrigatoriamente, todos os equipamentos de segurança do trabalho, uniformes, crachás de 

identificação, vale transporte, vale alimentação para os prestadores de serviços. 

1.2.6 – Poderá ser solicitado, a qualquer tempo, a substituição do prestador de 

serviço indicado pela contratada, caso esse não esteja desempenhando ou correspondendo 

as funções determinadas pelo Município. 

1.2.7 – Quando o ocupante do posto de trabalho tiver de ficar afastado do trabalho 

por qualquer motivo, por período superior a 2 (dois) dias, é responsabilidade da empresa 

c on t ra ta da  a substituição daquele, bem como deverá comunicar formalmente a 

Secretaria envolvida e a Secretaria de Administração da substituição e/ou transferência. 

1.2.8 – A empresa Licitada interessada em participar do presente certame, deverá 

apresentar proposta para todos os itens do objeto. 

 

2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, as licitadas, além de atenderem ao disposto no item 7 
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deste Edital, deverão apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em 

envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 

01 e de n° 02, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. As licitadas deverão apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, dire-

tamente, por meio de seu representante legal, comprovadamente, 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 identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de do-

cumento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asseme-

lhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socieda-

de comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercí-
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cio, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para e-

xercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento em nosso País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, esse com a firma do outor-

gante reconhecida por autenticidade, 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 pes-

soas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de am-

plos poderes para dar lance em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitada, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prá-

tica de todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá es-

tar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 

qualquer uma das assinaturas, invalidará o documento para os fins deste procedimento licita-

tório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatória à licitada fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5. A licitada deverá apresentar, junto com o credenciamento, DECLARAÇÃO que a-

tenda a todas as exigências do Edital e que possui todos os documentos válidos no envelope 

02 - Documentação, sendo penalizada conforme item 14.1, alínea “a” do Edital, em caso de 

não cumprimento do exigido. 
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Obs.: Em caso da não apresentação da DECLARAÇÃO acima referida (separa-
damente aos demais documentos), a licitada perderá o direito de participar do presente 
certame. 

4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença 
das licitadas e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, ini-
cialmente, receberá os envelopes de nº 01 - PROPOSTA e de 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não se-

rá aceita a participação de nenhuma licitada retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão com-

provar, 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 30 (trinta dias), 

deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última 

datada e assinada pelo representante legal da empresa, redigida em linguagem clara, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
a) razão social da empresa; 

b) descrição completa dos serviços ofertados; 

c) A Proposta financeira deverá ser formulada, contendo preço unitário, total do i-

tem e total geral e deverá ser acompanhada pela Planilha de Composição de Custos (A-

NEXO III), individual por posto de trabalho e por item, com valores mensais. No referido 

preço deverão estar incluídos, salários e todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, contribuições sociais, impostos e taxas comerciais, vale transporte, vale refeição, 

uniformes, crachás, material de segurança do trabalho (EPIs) e outras despesas que even-

tualmente incidam sobre a operação, e/ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, 

que correrão por conta da empresa licitada vencedora. 
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d) Cada licitada deverá elaborar sua própria planilha de composição de custos com 

as características da empresa, observando a legislação vigente. A planilha deverá ser 

elaborada possibilitando a identificação da composição de custo para conferência e 

transparência do certame. 

e) Na planilha de custos, os salários deverão ser cotados de acordo com os valores 

indicados no (anexo II), ressaltando-se que as propostas que não respeitarem os valores 

indicados serão desclassificadas. 

f) Deverão ser indicados,  na  planilha  de  custos,  o  custo  com  os  Sindicatos,  

convenções coletivas que conduzem as categorias profissionais que executarão os serviços 

e as respectivas datas bases e vigências com base no Código brasileiro de Ocupação, 

(CBO). Deverão ser anexadas ainda, junto às planilhas de formação de custos, cópias de 

todas as convenções coletivas utilizadas na formação de preços. 

g) 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 hou-

ver, também em eventual contratação. 

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se enqua-

drarem na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que dis-

põe o capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate, e deverão apresentar: 

1)- comprovante de enquadramento na Junta Comercial do Respectivo Estado; 2)- compro-

vante de enquadramento assinado pelo Contador da Empresa, com data não superior a 60 

(sessenta) dias. Todos junto ao Envelope 01- Proposta. 

 

6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. 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) superiores 

àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, 

até a proclamação da vencedora.  

6.2. 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 no-
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vos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propos-

tas escritas.  

6.3. 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 

em segundo lugar, até a proclamação da vencedora, sendo usado o redutor de 1% (um por 

cento) sobre o valor do lance. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a pala-

vra à licitada, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Antes de iniciar os lances verbais, as licitadas classificadas de conformidade 

com o item 6.1 e 6.2, terão o prazo de 15 minutos para manterem contatos externos com re-

lação aos preços. 

6.5.2. Após este prazo, as licitadas não poderão mais manter contatos externos.   

6.5.3. Dada a palavra à licitada, essa disporá de 1 (um) minuto para apresentar nova 

proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance quando se tratar de empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% (um por cento) 
sobre o valor global. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 14 deste Edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitada da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento 

de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que se-

rá considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre 
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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. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoei-

ro, as licitadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 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 planilha de custos, decidindo motivadamente 

a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarada vencedora a licitada que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta 

tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com 

o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como, as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifesta-

mente inexeqüíveis ou superiores à R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais. 

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. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previs-

tas no Edital. 

6.15. Da sessão pública do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, con-

tendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitadas credenciadas, as propostas escritas e 

verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 
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habilitação e os recursos interpostos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licita-

ções deste Município, conforme subitem 15.1 deste edital. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitadas presen-

tes. 

 

7 – DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitada deverá apresentar, dentro do EN-

VELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1. DECLARAÇÃO que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constitui-

ção Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

7.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

documentos de eleição de seus administradores; 

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

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

funcionamento em nosso País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.3 – REGULARIDADE FISCAL: 

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

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitada, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Dé-
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bito de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, expedida pela Secreta-

ria da Receita), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitada; 

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

(FGTS); 

d) prova de regularidade de Débitos Trabalhistas, junto ao Tribunal Superior do Tra-

balho. 

7.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) Certidão de registro na entidade profissional competente - CRA – Conselho Regional 

de Administração, do técnico responsável pela empresa, credenciando o mesmo como sendo 

o responsável pela proponente;  

b) Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo 02 (dois), devidamente registrado no 

CRA - Conselho Regional de Administração, fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove que a licitante presta ou tenha prestado serviços da mesma natu-

reza, com bom desempenho, e, compatível em características e quantidades, com o objeto 

desta licitação, os mesmos deverão conter nome, cargo que ocupa, endereço, número de 

telefone e nome do responsável e assinatura, informações das quais o Município de Encanta-

do poderá, utilizar-se para obter informações;  

c) Prova da licitante possuir, no quadro funcional permanente, um profissional de nível 

superior, sendo que deverá ser feito da seguinte forma:  

c1) mediante cópia do Contrato Social da empresa, em se tratando de sócio; e/ ou  

c2) mediante cópia da CTPS, em se tratando de empregado da empresa. 

 7.1.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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

da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada 

para a apresentação do documento; 

b) Prova de qualificação, econômico - financeira da empresa, através de demonstra-

ções contábeis do último exercício, devendo o licitante apresentar, já calculados, os seguin-

tes índices, sob pena de desclassificação, mediante a aplicação das fórmulas abaixo: 
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LIQUIDEZ IMEDIATA: DISPONIBILIDADES  = Índice mínimo: 1,00 
                  PASSIVO CIRCULANTE 

 
 
LIQUIDEZ CORRENTE: ATIVO CIRCULANTE  = Índice mínimo: 1,00 

         PASSIVO CIRCULANTE 
 

LIQUIDEZ GERAL: 
ATIVO CIRCULANTE +  ATIVO NÃO CIRCULANTE  = Índice  mínimo: 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
 
CAPITAL PRÓPRIO/CAPITAL DE TERCEIROS: 
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE    = Índice máximo: 0,50 

      PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 
SOLVÊNCIA GERAL: 

ATIVO TOTAL    = Índice mínimo: 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 

b.1) É  indispensável  à  apresentação  do  cálculo  dos  índices  acima  identifica-

dos,sob  pena  de inabilitação. 

c) Para fins de comprovação dos indicadores apresentados, conforme subitem “a” 

e cálculo dos mesmos deverá ser acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstra-

ções Contábeis do último exercício social, ou enviado para a Receita Federal do Brasil 

em caso de Escrituração Contábil Digital - ECD, devendo os mesmos estar registrados na 

Junta Comercial, inclusive os Termos de Abertura e Encerramento, assinados por Conta-

dor habilitado e com registro no CRC, indicando expressamente o número do livro e as 

folhas em que se encontra regularmente transcrito. A Administração Pública Municipal re-

serva-se o direito de solicitar os originais de todos os documentos contábeis necessários 

para conferir os dados acima mencionados. 

Obs: Caso a empresa seja obrigada a entrada da ECD (escrituração contábil digital), o 

comprovante de envio (recibo de entrega), substituirá o registro na junta comercial.  

d) Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demons-

trações Contábeis assim apresentados: 

 - por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede da licitada ou, 
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 - por cópia do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede 

do licitante ou em outro órgão equivalente. 

 - por impressão no sistema da ECD com o recibo de entrega da mesma. 

e) Comprovação de que a licitante possuir, no dia da apresentação da proposta, pa-

trimônio líquido mínimo de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total es-

timado pelo Município, sendo considerado para o cálculo o período de 12 (doze) meses de 

contrato. 

7.2. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pe-

lo prazo de 5 (cinco) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitada retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 – DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitada que ofertar o 

menor preço por item será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 

licitada e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitadas, na ordem de classi-

ficação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a res-

pectiva licitada declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamen-

te com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitadas a oportunidade para manifestarem a inten-

ção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitada. 

 
9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo a licitada manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a in-

tenção de recorrer, essa terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões 

de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 
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como o registro de que todas as demais licitadas ficarão intimadas para, querendo, manifesta-

rem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do pra-

zo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na ses-

são pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 

fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da subida do recurso, sob pena de respon-

sabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 
10 – DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, convocará a empresa licitada vencedora para assinar o Contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, e pelo 

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

pectivo prazo. 

10.3. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

 
11 – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
11.1. Os serviços deverão ser prestados junto à Escola Municipal de Educação Infantil 

Tempo de Aprender, localizada na Rua Dona Wilma, 81, Centro, Vespasiano Corrêa/RS. 

11.2. Os serviços serão solicitados conforme a necessidade, caso não seja necessária 

à prestação de serviços de todos os profissionais relacionados, num primeiro momento, fica 

o Município dispensado de efetuar o pagamento. 

 
12 – DO PAGAMENTO: 
12.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente ao da prestação do serviço, comprovada a execução dos serviços, conforme  
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Calendário de Pagamentos à Fornecedores. 

12.2. Para a liberação das faturas a contratada deverá comprovar através de cópias, 

comprovante de quitação dos salários vale transporte, vale alimentação, guias de 

pagamento do INSS, SEFIP com protocolo de entrega, guia de pagamento de FGTS, 

apresentação da Negativa do FGTS e INSS, Federal, Municipal e CNDT, relatório da 

folha de pagamento e quitação das rescisões de contrato, sendo que tudo refere-se ao 

mês da prestação dos serviços. 

12.3. A NF deverá vir acompanhada do relatório dos serviços prestados em cada 

setor, com vista do secretário que confirmará a realização dos mesmos e que fiscalizou o 

efetivo cumprimento e a quantidade dos serviços prestados. 

12.4. A Contratada ficará sujeita a retenção de 11% sobre o total da fatura nos 

termos do art. 31 da Lei nº 8.212, sendo passível de deduções conforme regulamentos do 

INSS. 

12.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº da Tomada de Preços, a fim de verificação dos serviços e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

12.6. Os Serviços extras serão pagos como horas extras, e somente, serão 

executados  com expressa justificativa e autorizados por escrito do Contratante.   

12.7. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pe-

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

sará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
 
13 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
13.1. As despesas oriundas desta licitação serão cobertas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

03- Manutenção do Ensino Infantil 25% 

12.365.0012- Educação 

2021- Manutenção do Ensino Infantil 

3.3.1.90.34.00000000- Outras Despesas de Pessoal    9609 
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14 – DAS PENALIDADES: 
14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 

ou de contratante, as licitadas, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalida-

des: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

total da proposta; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

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

reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor do último lance ofertado; 

d) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) sobre o valor atualizado do contrato, até o limite de 5,0% (cinco por cento); 

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

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-

ção Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

14.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de li-

quidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penali-

dade ou inadimplência contratual. 
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15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decor-

rentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao município de Vespa-

siano Corrêa, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sito na Av. Professor 

Sérgio Beninho Gheno, nº 1.046, ou pelo telefone 51-3755-8079 ou 3755-8200, no horário 

compreendido entre as 08 horas as 16 horas, preferencialmente, com antecedência mínima 

de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre-

sente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, na Secre-

taria Municipal de Administração e Finanças. 

15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste Edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitadas façam constar na do-

cumentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 

ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas infor-

matizados (Internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Admi-

nistração. 

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

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

niência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

sobre o valor inicial contratado. 

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

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, de-

vendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar 

(art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

15.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS para dirimir quaisquer litígios o-
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riundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja.  

 Vespasiano Corrêa/RS, 05 de janeiro de 2017. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 93.109 
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EDITAL Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

terceirizados contínuos, solicitados pelas secretarias Municipais, conforme descrição abaixo: 

 

01 – SERVIÇOS DE ATENDENTE DE CRECHE: 
Executar atividades diárias de recreação, de artes, entretenimento e rítmicas sob a 

orientação da profissional da educação; acompanhar as crianças em passeios, visitas e 

festividades sociais em auxílio ao professor; executar, orientar e auxiliar as crianças, no que 

se refere à higiene pessoal; auxiliar na alimentação; servir as alimentações e auxiliara as 

crianças menores a se alimentar; auxiliar as crianças menores a desenvolverem a 

coordenação motora, mediante exercícios e brinquedos, conforme orientação do professor 

responsável; observar a saúde e o bem estar das crianças, comunicando ao professor 

qualquer alteração, ajudando, quando necessário, a levá-las ao atendimento médico e 

ambulatorial; ajudar a administrar os medicamentos, conforme prescrição médica, sob 

orientação; orientar os pais quanto à higiene infantil; comunicar ao professor e à direção da 

escola, qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; ajudar o professor na apuração da 

freqüência diária e mensal das crianças; executar tarefas afins. Os serviços deverão ser 

executados de segunda à sexta-feira, distribuídos em 20 (vinte) horas semanais diurnas. 

 

02 – SERVIÇOS COZINHEIRO: 

Preparar refeições de acordo com os cardápios; encarregar-se de todos os tipos de 

cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas 

espécies; preparar sobremesas e sucos; eventualmente fazer pães, bolos, biscoitos e artigos 

de pastelaria em geral; encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; fazer os 

pedidos de suprimento de material necessário à cozinha ou a preparação de alimentos; 

operar com os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha; 

distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; supervisionar e auxiliar nos serviços 
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de limpeza, zelando pela conservação e higiene dos equipamentos e instrumentos de 

cozinha; executar tarefas afins. Os serviços deverão ser executados de segunda à  sexta-

feira, distribuídos em 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas. 

 

3 – SERVIÇOS DE MONITOR: 
Executar atividades que se relacionam com as crianças, tais como: recreação, auxiliar 

as crianças na higiene pessoal, troca de fraldas, sempre que necessário, nos primeiros 

socorros, alimentação. Executar serviços gerais, tais como: limpeza do prédio, cozinha, 

recepção ao público. Orientar e coordenar o planejamento, a execução e os entretenimentos, 

tais como: atividades musicais rítmicas e outras atividades de recreação a serem 

desenvolvidas pelas crianças na creche; de outros estabelecimentos educacionais e, ou 

ainda, que freqüentem praças de esportes ou locais de lazer; consultar e trocar idéias com 

orientadores educacionais para obter informações que facilitem as atividades educacionais e 

recreativas postas em prática pelas crianças que lhe são confiadas; auxiliar a desenvolver, 

nas crianças que estão sob sua orientação, o gosto pelas atividades recreativas, procurando 

desenvolver e estimular suas inclinações e aptidões; procurar infundir nas crianças hábitos de 

limpeza, obediências, tolerância e outros atributos morais e sociais; supervisionar as 

atividades recreativas das crianças e orientar no sentido de se precaverem contra lesões ou 

luxações; executar outras tarefas correlatas. Os serviços deverão ser executados de 

segunda à  sexta-feira, distribuídos em 30 (trinta) horas semanais diurnas. 
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EDITAL Nº 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO II 
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO 

 
Serviços Salários com 

insalubridade 
Total de 
Postos 

Carga horária Custo estima-
do unitário 

Custo estima-
do total 

Serviços de Atenden-
te de Creche 

 
 

R$ 1.352,77 

 
 

3 

 
 

20 h semanais 
  

Serviços de Cozi-
nheiro 

 
R$ 1.352,77 

 
1 

 
44 h semanais 

  

Serviços de Monitor 
de Creche 

 
R$ 1.352,77 

 
4 

 
30 h semanais 

  

     R$  
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EDITAL Nº 002/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

ANEXO III 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM 
 

1 Tipo de serviço Quantidade 
   
   
   
   
   
   

 
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra: 

2 Salário mínimo oficial vigente  

3 Categoria profissional (vinculada à execução 
contratual) 

 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  
 

Nota: Deverão ser informados os valores unitários por empregado. 
 

I Remuneração % Valor (R$) 
A Salário*   

B Adicional Noturno   

C Adicional Periculosidade   

D Adicional Insalubridade   

E Outros (especificar)   
 Total de Remuneração   

* os salários deverão ser cotados de acordo com os indicados no 
ANEXO II, sob pena de desclassificação da proposta. 

 
II Insumos de Mão de obra (*) Valor (R$) 
A Vale transporte  

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)  

“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 



C Uniformes/equipamentos  

D Assistência médica  

E Seguro de vida  

F Treinamento/Capacitação/Reciclagem  

G Auxílio Funeral  

H Outros (especificar)  
 Total de Insumos de Mão de obra  

 
Nota(*):  o  valor  informado  deverá  ser  o  custo  real  do  insumo  (descontado  o  

valor eventualmente pago pelo empregado).  
 

Quadro com detalhamento de encargos Sociais e Trabalhistas  
Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive 

adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente 
justificado.  

As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em 
determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da 
Contratada para com a Administração. 

Grupo “A”: 
01 – INSS ( %) R$ 
02 – SESI ou SESC (   %) R$ 
03 – SENAI ou SENAC (   %) R$ 
04 – INCRA (   %)R$ 
05 – salário educação (   %) R$ 
06 – FGTS (   %) R$ 
07 – seguro acidente do trabalho (   %) R$ 
08 – SEBRAE (   %) R$ 
Grupo “B”:  
09 – férias (   %) R$ 
10 – auxílio doença (   %) R$ 
11 – licença maternidade (   %) R$  
12 – licença paternidade (   %) R$ 
13 – faltas legais (   %) R$ 
14 – acidente de trabalho (   %) R$ 
15 – aviso prévio (   %) R$ 
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16 – 13º salário (   %) R$ 
Grupo “C” 
17 – aviso prévio indenizado (   %) R$ 
18 – indenização adicional (   %) R$ 
19 – indenização (rescisões sem justa causa)(   %) R$ 
Grupo “D” 
20 – incidência dos encargos do grupo “A” sobre os itens do grupo “B”(   %) R$ 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS R$ ( )(   %) 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + En-
cargos Sociais): R$ ( ). 

 
 
 

Módulo: Demais componentes  
 Demais Componentes % Valor (R$) 

A  
B 

Despesas Operacionais/administrativas  
Lucro 

  

 Total de Demais Componentes   
 

Módulo: Tributos 
 
 

A 
Tributos  

Tributos Federais (exceto IRPJ e 
CSLL) (especificar) 

% Valor (R$) 

B Tributos Estaduais/Municipais (especifi-
 

  

C Outros tributos (especificar)   
 Total de Tributos   

 
Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual 

sobre   o valor do faturamento. 
 

VALOR MENSAL TOTAL REF. MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXE-
CUÇÃO CONTRATUAL 

 Unid/Elementos Valor 
A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)  

B Insumos diversos (mat./maq./equip.)  

C Demais componentes  

D Tributos  

E Valor mensal do serviço  
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F Preço mensal do serviço por funcionário 220 horas mês  

G Valor por unidade de medida  

H Valor global da proposta (valor mensal  do  serviço  x nº  
meses do contrato) 

 

   

(*) Valor mensal da mão-de-obra para prestação de serviços deverá se cotado por 
preço unitário considerando por posto de serviços. 
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MINUTA DE CONTRATO Nº .../2017 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Que fazem o Município de Vespasiano Corrêa/RS, Entidade de Direito Público, 

inscrita no CNPJ sob nº 01.611.117/0001-74, localizada na Av. Professor Sérgio Beninho 

Gheno, 1.046, neste município, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCELO 

PORTALUPPI, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Vespasiano Corrê-

a/RS, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa 

....................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

................................, com sede na ...................................., Bairro ..............., na cidade de 

............................., neste ato representada por ............................................................., brasi-

leiro, ....................., .........................., portador da Carteira de Identidade nº ............................ 

– ......, inscrito no CPF nº ............................, residente e domiciliada na ............................., 

Bairro .............., na cidade de ............................, doravante denominada apenas de 

CONTRATADA, tendo em vista o Edital nº 002/2017, Pregão Presencial nº 001/2017 e a pro-

posta da empresa vencedora, resolvem firmar o presente Contrato que se regerá pela Lei nº 

8.666/93, legislação complementar e pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços terceirizados contínuos, para os seguintes car-

gos/atividades: a) 03 (três) cargos de Atendente de Creche, com carga horária de 20 

(vinte) horas semanais; b) 01 cargo de Cozinheiro, com carga horária de 44 (quarenta e qua-

tro) horas semanais;  e, c) 04 (quatro) cargos de Monitor de Creche, com carga horária de 30 
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(trinta) horas semanais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência de 12 (três) meses, a contar da assinatura do mesmo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) A empresa deverá apresentar profissionais habilitados, responsabilizando-

se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem 

a causar, inclusive nos maquinários utilizados e para com terceiros; 

b) Na seleção deverão ser observadas qualidades como: polidez, discrição, 

aparência e trato para lidar com o público; 

c) Faz parte integrante deste objeto os materiais a serem utilizados: mão de 

obra, EPIs (equipamentos de proteção individual), uniforme, crachás, vale transporte, vale 

alimentação, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a 

terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado no serviço, contra riscos de acidente de 

trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e 

previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do 

Município de Vespasiano Corrêa/RS; 

d) Fornecer todo equipamento de proteção individual (EPI’s), assim como, a 

fiscalização permanente sobre a efetiva utilização dos equipamentos, pelo técnico em 

segurança do trabalho da empresa contratada; 
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e) Os profissionais deverão apresentar-se no local de trabalho devidamente 

identificados com crachás da empresa adjudicatária. Na execução dos serviços deverão 

ser utilizados profissionais rigorosamente selecionados e com treinamento especifico para o 

desempenho das atividades para os quais está sendo a empresa vencedora contratada; 

f) A contratada deverá fornecer às suas expensas exclusivamente e, 

obrigatoriamente, todos os equipamentos de segurança do trabalho, uniformes, crachás de 

identificação, vale transporte, vale alimentação dos prestadores de serviços; 

g) Poderá ser solicitado, a qualquer tempo, a substituição do prestador de 

serviço indicado pela contratada, caso este não esteja desempenhando ou correspondendo 

nas funções necessitadas pelo Município e para as quais a empresa vencedora foi contratada; 

h) Quando o ocupante do posto de trabalho tiver de ficar afastado do trabalho 

por qualquer motivo, por período superior a 2 (dois) dias, é responsabilidade da empresa a 

substituição daquele, bem como comunicar a Secretaria envolvida e a Secretaria de 

Administração da substituição e/ou transferência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

Pelos serviços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de 

R$ .................. (...............................................................), totalizando o valor de R$ 

..................... (...............................................................) referente aos 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas com execução do presente Contrato correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

03- Manutenção do Ensino Infantil 25% 

12.365.0012- Educação 

2021- Manutenção do Ensino Infantil 

3.3.1.90.34.00000000- Outras Despesas de Pessoal    9609 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente ao da prestação do serviço, comprovada a execução dos serviços, conforme  

Calendário de Pagamentos à Fornecedores. 

Para a liberação das faturas a CONTRATADA deverá comprovar através de 

cópias dos seguintes documentos:  comprovante de quitação dos salários; d o  vale 

transporte; vale alimentação; guias de pagamento do INSS; SEFIP com protocolo de 

entrega; guia de pagamento de FGTS; apresentação das Negativa do FGTS, INSS, 

Federal, Municipal e CNDT; relatório da folha de pagamento e quitação das rescisões de 

contrato de trabalho, sendo que tudo deverá se referir ao mês da prestação dos serviços. 

A Nota Fiscal deverá vir acompanhada do relatório dos serviços prestados em 

cada setor, com vista do secretário que confirmará a realização dos mesmos e que 

fiscalizou o efetivo cumprimento e a quantidade dos serviços prestados. 

A Contratada ficará sujeita a retenção de 11% sobre o total da fatura nos 
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termos do art. 31 da Lei nº 8.212, sendo passível de deduções conforme regulamentos do 

INSS. 

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do procedimento licitatório na modalidade Convite, a fim de 

verificação dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

Os Serviços extras serão pagos como horas extras, e somente, serão 

executados  com expressa justificativa e autorizados por escrito pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

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

ministração compensará a contratada com juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 

mês, pro rata.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REJEIÇÃO DOS PRODUTOS 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os serviços no todo ou em 

parte, se em desacordo com o Pregão Presencial nº 001/2017 e/ou o Contrato e/ou proposta 

apresentada pela Contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

Os acréscimos e supressões no presente Contrato obedecerão ao estabelecido 

no Art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL 
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Nos termos dos Arts. 81 e 87 da Lei nº 8.666/93, fica à CONTRATADA, 

garantida a prévia defesa, sujeita à advertência e/ou multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do Contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição do mesmo, dobrável na 

reincidência, a critério do CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DÉCIMA – DAS OUTRAS SANÇÕES 

Em função da natureza da infração, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes penas: 

a) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a e-

xecução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

b) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 dias, após os 

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

lizado do contrato; 

c) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

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

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: de-

claração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do con-

trato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO. 

 O contrato poderá ser rescindido caso a CONTRATADA venha a descumprir 

com qualquer uma das condições estabelecidas pelo ato convocatório e/ou pelas cláusulas 

deste contrato, de conformidade com o artigo 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Encantado/RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas relativas ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 

02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de 

lido e achado conforme, perante duas testemunhas a tudo presente, vai pelas partes 

assinado as quais se obrigam a cumpri-lo. 

Vespasiano Corrêa – RS, ... de .................. de 2017. 

_______________________   ___________________________ 
Marcelo Portaluppi    ............................................................ 
CONTRATANTE     CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
_______________________   _______________________ 
Plinio Portaluppi     Ronaldo Dachery 
CPF nº 330.022.580/91    CPF nº 469.342.860/49 
 
__________________ 
Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 93.109 
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