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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 e 147/2009.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ACESSO A CÂMARA DE VEREADORES
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2022

Solicitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SILVEIRA MARTINS.
O MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS torna público, para conhecimento dos interessado que realizará
licitação na modalidade acima descrita para fornecimento de bens ou serviços especificados no Item 2 –
OBJETO deste Edital, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br e se regerá pela Lei Federal
nº 10.520 de 2002 e Lei Complementar 123 de 2006, alterada pela Lei Complementar n°147/2009, o
Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019 e Decreto Municipal 116/2006, subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
1 – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME
1.1 – Este Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as fases. Os trabalhos serão conduzidos
por servidor da Prefeitura Municipal de Silveira Martins, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br
1.2 – DATA/HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: Dia 08 de agosto de 2022 às 09h00min.
1.3 – DATA/HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: Dia15 de agosto de 2022 às 09h00min.
1.4 – DATA/HORA LIMITE PARA ESCLARECIMENTOS: Dia 15 de agosto de 2022 às 09h00min.
1.5 – DATA/HORA FINAL DAS PROPOSTAS: Dia 18 de agosto de 2022 às 09h00min.
1.6 – DATA/HORA DE INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de agosto de 2022 às
09h01min.
1.7 – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: e-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br Fone: (55) 3224-4800.
1.8 – REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a Sessão
Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
2 – DO OBJETO
2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS NO ACESSO DA NOVA DE SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
SILVEIRA MARTINS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
3 – DOS RECURSOS:
3.1 – As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo (27)
33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro PJ (66)
4 – DAS CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Somente poderão participar deste Pregão as licitantes que são consideradas Microempresas – ME
e Empresas de Pequeno Porte - EPP, qualificadas na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n°147/2009.
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4.2 - Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a
funcionar no País, as quais satisfaçam as condições deste edital e que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto desta licitação.
4.3 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.3.1 – Encontre-se em processo de falência ou concordata.
4.3.2 – Estejam reunidas em consórcio.
4.4 – Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos, sem poder
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do
integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.
4.5 – A participação neste Pregão importa ao proponente a IRRESTRITA ACEITAÇÃO das condições
estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas e
técnicas aplicáveis.
4.6 – O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de
sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.
4.7 – A qualidade dos produtos ou serviços será garantida pelas empresas fornecedoras, conforme
determina o Código de Defesa do Consumidor.
4.8 – As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar todas as documentações
exigidas para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a Comissão de Pregão solicitará
à ME/EPP, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor da fase de lances, proceda a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.8.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto na sub condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará a
Comissão de Licitação convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
5 – DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
5.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão deverão cadastrar-se
através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, para dispor da chave de identificação e
senha que poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico.
5.2 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha.
5.3 – O credenciamento do PROPONENTE de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
6 – DA PARTICIPAÇÃO
6.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.
6.2

–

A

informação

dos

dados

para

acesso

deve

ser

feita

na

página

inicial

do

site

https://www.portaldecompraspublicas.com.br
6.3 – O encaminhamento das propostas e habilitação, pressupõe o conhecimento e atendimento às
exigências previstas no Edital.
6.4 – O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e
habilitação, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao portal
de compras públicas responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
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6.5 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
PROPONENTE às sanções previstas neste edital.
6.6 – Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.7 – O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente o portal de compras públicas (provedor do
sistema), qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso de sua
senha.
7 - ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 – As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do
sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste
Edital,
7.2 – Os licitantes poderão retirar e substituir as propostas e os documentos de habilitação,
anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública.
7.2 – Os licitantes deverão declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração,
sujeitará o licitante às sanções legais:
7.2.1 – O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as
exigências do edital, como condição de participação;
7.2.2 – O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de
pequeno porte, microempreendedor individual, estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº
123, de 2006, como condição para usufruir dos benefícios desta Lei.
7.3 – Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas.
8 – DA PROPOSTA
As propostas deverão obedecer aos seguintes critérios:
8.1 – A proposta deverá ter prazo de validade de, no mínimo, 60(sessenta) dias, a contar da data da
sessão pública;
8.1.1 – Caso a proposta não apresente validade, a mesma será considerada de 60(sessenta) dias.
8.2 – O proponente deverá registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando o ANEXO II deste
Edital, com a indicação do produto ofertado, bem como a indicação dos valores unitários e totais dos
itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o
cumprimento das obrigações assumidas.
8.3 – Os valores deverão ser expressos em Reais (R$) com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
8.4 – Não serão aceitas propostas iniciais cujo valor global ultrapasse o valor de referência, estipulado
no ANEXO II;
8.5 – Qualquer identificação do licitante como, assinatura, carimbo de sócios ou outra informação que
possa levar a sua identificação importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes
não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, até que se encerre a etapa
de lances.
8.6 – As licitantes poderão inserir normalmente sua documentação/proposta no sistema de licitação
antes da abertura das propostas, tendo em vista que o mesmo não permite a visualização antecipada da
documentação e proposta, não permitindo também a identificação dos participantes na licitação, sendo
visualizado pelo pregoeiro e demais empresas somente após a etapa de lances. Porém, não se permite
que seja encaminhado documento(s) por qualquer outro meio, caso seja possível, que identifique quem
está disputando os itens antes do final da etapa de lances.
8.7 – Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para contratação do objeto desta
licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má
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interpretação de parte da licitante.
8.8 – Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital.
8.9 – Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este Edital, bem
como com preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis.
8.9.1 – O preço deverá ser exequível, cabendo ao Pregoeiro solicitar ao licitante que ofertar o menor lance
caso o mesmo seja caracterizado como manifestamente inexequível, que comprove a exiguidade,
mediante apresentação de planilha de preços. Poderá o Pregoeiro, ainda neste caso, realizar as diligências
cabíveis.
8.10 – Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (Art. 44 §3º lei 8.666/93);
8.11 – Entende-se que nos preços cotados estão incluídos além do lucro, todas as despesas e custos
referentes a venda dos produtos ou serviços, inclusive impostos, taxas, embalagens, fretes e seguros
necessários ao cumprimento do objeto;
8.12 – As interessadas devem ter pleno conhecimento das disposições constantes do Edital, bem como
de todas as suas condições, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo
da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento das obrigações assumidas.
8.13 – O não cumprimento destas exigências poderá implicar na desclassificação parcial ou total da
proposta.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1 – Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA deverão ser apresentados:
9.1.1 – Registro Comercial no caso de empresa individual;
9.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documentos da eleição
de seus administradores;
9.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
9.1.4 – Decreto de autorização, quando se tratar 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;
9.2 – Para fins de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA deverão ser apresentados:
9.2.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.2.2 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal;
9.2.3 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
9.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual;
9.2.5 – Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal da Sede
da licitante.
9.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou órgão
competente;
9.2.7 – Declaração de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e, de menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
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9.3 – Para fins de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deverão ser apresentados:
9.3.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando
encerrado a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
9.3.2. Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 9.3.1 engloba, no mínimo: Balanço
patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente, termos de abertura e encerramento.
9.3.3. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na
forma da lei.
9.3.3.1 - Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 9.3.3 engloba, no mínimo:
Balanço Patrimonial (Livro Diário), DRE - Demonstração do Resultado do Exercício (Livro Diário) e Recibo
de entrega de escrituração contábil digital (Livro Diário).
9.3.3.2 - As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED.
9.3.3.3 - A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n° 1774/2017
e RFB n° 1856/2018) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores
informações, verificar o site www.receita.gov.br no link SPED.
9.3.2 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelos distribuidores da sede da pessoa
jurídica. Se os documentos não informarem data de validade, somente será aceito o que tenha sido
expedido até 60 (sessenta) dias antes da abertura da licitação.
9.4 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.4.1 – Apresentação de 1(um) atestado expedido por qualquer pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente, com o objeto da licitação.
9.4.2 - Termo de Vistoria ou Visita Técnica(Facultativa), realizada pelo responsável técnico da
proponente ou seu representante legal, emitido por servidor designado pela Prefeitura de Silveira Martins
– RS, até o dia anterior da abertura das propostas, mediante agendamento, em dias de expediente pelo
fone (55) 3224-4800 no horário das 07:45 às 11:00h e das 13h às 15h. A licitante poderá optar em
renunciar a visita técnica apresentando a declaração (MODELO ANEXO).
9.5 - Para fins de usufruir DO BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 deverão ser apresentados:
9.5.1 – A empresa, deverá apresentar declaração atualizada, firmada pelo contador ou por técnico
contábil ou ainda pelo sócio administrador da empresa, de que se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou Certidão emitida por órgão competente, juntamente com os documentos
de habilitação.
10 – DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES
10.1 – A partir do dia e horário previsto no Edital, a sessão pública na internet será aberta por comando
do PREGOEIRO.
10.2 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico.
10.3 – O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
10.4 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os PROPONENTES.
10.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo PREGOEIRO, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
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10.6 – Classificadas as propostas, o PREGOEIRO, dará início à fase competitiva, quando então os
PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
10.7 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos PROPONENTES deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o PROPONENTE será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
10.8 – O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
10.9 – Durante a sessão pública, os PROPONENTES serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais PROPONENTES.
10.10 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$50,00 (Cinquenta reais)
reais que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a
melhor oferta.
11 – DOS PROCEDIMENTOS DO MODO DE DISPUTA
11.1 – Será adotado o modo de disputa ABERTO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, observando as regras constantes no item 8.
11.2 – A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez (10) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois (02)
minutos do período de duração da sessão pública.
11.3 – A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois (02) minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se
tratar de lances intermediários.
11.4 – Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
11.5 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.
11.6 – Encerrada a etapa de lances, o PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação
do PROPONENTE conforme disposição do Edital.
10.6.1 – Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da
proposta,

os

documentos

deverão

ser

apresentados

em

formato

digital,

pelo

site

www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de duas horas, após solicitação pelo pregoeiro.
11.7 – Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução
do melhor preço, mediante justificativa.
11.8 – Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem

prejuízo

dos

atos

realizados.

11.9 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a (10)
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após
a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
11.10 – O PREGOEIRO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender o pregão, caso verifique
transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame.
11.11 – Também nessa etapa o PREGOEIRO poderá negociar com o PROPONENTE para que seja obtido
preço melhor. A negociação será realizada por meio de sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
proponentes.
11.12 – No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de habilitação serão atendidas
mediante apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou
embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser remetidos por e-mail,
de imediato, com posterior encaminhamento do original, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a
Rua 21 de Abril, 163, Centro – Silveira Martins – RS, CEP: 97.195-000
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partir do 1º dia útil subsequente à data da realização do pregão.
11.13 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o PROPONENTE não atender às
exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a proposta subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do PROPONENTE, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
11.14 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor preço, e o PROPONENTE será declarado vencedor, sendo convocado para
assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido neste Edital.
12 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECURSO
12.1 – Caso haja recurso, após declaração do vencedor, qualquer licitante poderá se manifestar em até
30 minutos, no próprio sistema eletrônico
12.2 – Os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados do dia subsequente à realização do Pregão, 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.
12.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante registrada no chat do Portal de Compras
Públicas, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação dos itens da licitação, pelo
Pregoeiro ao(s) vencedor(es).
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 – Decididos os recursos e constatado a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.2 – Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o item do certame à
licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores.
13.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.4 – Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no
todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, o Município poderá
aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância
aos critérios de julgamento previstos neste edital, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, n.º 10.520/02.
14 – DA FISCALIZAÇÃO
14.1 – A Administração indicará servidores para gerir e fiscalizar a execução do Contrato através de
portarias específicas para este fim, indicadas no respectivo instrumento contratual.
14.2 – A Administração poderá determinar a realização de fiscalização contínua ou temporária através
de auditoria, sugerindo as providências para sanar possíveis lacunas ou falhas nos bens ou serviços
contratados.
15 – DO PAGAMENTO
15.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega, mediante
apresentação da nota fiscal/fatura
15.2 – O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham
sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.
15.3 – Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o mesmo seja
definitivamente regularizado.
15.4 – O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou serviço for entregue
Rua 21 de Abril, 163, Centro – Silveira Martins – RS, CEP: 97.195-000
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em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
16 – DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
16.1 – Somente será concedido reajuste anual após o primeiro ano do contrato e para tal o indexador
será o IPCA/IBGE do período (últimos doze meses).
16.2 – Entretanto, tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a
possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo
de produção, devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro
devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, protocolado no setor de Protocolo Geral da
Prefeitura, endereçado aos fiscais/gestores do contrato.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1 – DA LICITANTE VENCEDORA:
17.1.1 – Entregar o objeto deste contrato.
17.1.2 – Assumir a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus
empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, atendidas as condições previstas no Edital.
17.1.3 – Obriga-se a entregar o objeto atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como
condições e garantias técnicas atinentes à matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a
segurança e o interesse das contratantes observando especialmente, o estabelecido no referido Edital.
17.1.4 – Obter expressa autorização da Administração antes de qualquer atividade que não esteja
prevista no referido Edital.
17.1.5 – O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando a CÂMARA MUNICIPAL DE SILVEIRA
MARTINS o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo
para que sejam sanados.
17.1.6 – Facultar o livre acesso do representante e/ou peritos a suas fábricas depósitos e instalações,
bem como a todos os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal
fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da Contratante, na forma do
estipulado no item do Edital.
17.1.7 – A LICITANTE VENCEDORA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito,
qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução deste, que possam
comprometer a sua qualidade.
17.1.8 – A LICITANTE VENCEDORA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação
exigidas ao participar do processo licitatório e apresentar documentação relativa sempre que solicitado.
17.1.9 – Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a frete, seguros e demais encargos
necessários à execução do objeto, sem custos adicionais para o Município.
17.2 – DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SILVEIRA MARTINS:
17.2.1 – Pagar a LICITANTE VENCEDORA os valores estipulados nos prazos estabelecidos.
17.2.3 – Autorizar formalmente os Termos Aditivos, quando configurar o interesse público na alteração
contratual.
18 – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
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18.1 – Pelo descumprimento das condições fixadas nesta licitação, a licitante vencedora incorrerá nas
sanções estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, ficando estabelecido o seguinte critério
de multa:
18.1.1 – Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado proposto (valor total dos
itens/lotes a qual concorreu), pela recusa em assinar a Ata ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias após convocação, caracterizando inexecução total do
contrato e sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93;
18.1.2 – Multa no percentual correspondente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado
proposto (valor total dos itens/lotes a qual concorreu), pelo não cumprimento ou cumprimento irregular
de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
18.1.3 – Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor
total estimado proposto (valor total dos itens/lotes a qual concorreu), por dia de inadimplência até o
limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando inexecução parcial do contrato;
18.1.4 – Multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado
proposto (valor total dos itens/lotes a qual concorreu), pela inadimplência além do prazo acima,
caracterizando inexecução total do contrato;
18.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, além da penalidade de multa
prevista no item anterior, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções:
18.2.1 – Advertência;
18.2.2 – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município
por prazo de até 02 (dois) anos, e,
18.2.3 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos
da Lei n° 8.666/93;
18.3 – A aplicação das sanções aqui previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
estabelecidas na Lei n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais
perdas e danos causados à Administração;
18.4 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da comunicação enviada pelo Município;
18.5 – Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que o
licitante fizer jus;
18.6 – Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa não
tributária, a ser cobrada na forma da lei;
18.7 – As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa;
18.8 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
19 – DO CONTRATO
19.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o representante legal da licitante
vencedora para assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da data da convocação, sob pena de decair do direito a contratação, nos termos do
art. 64, da Lei nº 8.666/93 e sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei.
19.1.1 – Para assinatura deste contrato, a licitante vencedora deverá apresentar:
19.1.1.1 – Declaração de que na qualidade de licitante, não foi declarada inidônea e nem está suspensa
do direito de licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e que comunicará a
esta Administração a superveniência de fato impeditivo.
19.2 – O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período desde que haja
solicitação expressa da licitante vencedora, e motivo justificado.
19.3 – Não assinando o contrato no prazo anteriormente estipulado, a Administração convocará as
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licitantes remanescentes na ordem de classificação das propostas, para a assinatura deste, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou
então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
19.4 – A partir da assinatura do contrato, a licitante vencedora se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas
as condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer
de suas cláusulas.
20 – DA VIGENCIA E GARANTIA DO CONTRATO
20.1 – A vigência do contrato será da data de Ordem de Início pelo prazo de até 45(quarenta e cinco
dias).
21 – DAS CONDIÇÕES GERAIS
21.1 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
21.2 – A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitação.
21.3 – Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatárias.
21.4 – Da sessão de abertura, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer
no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados.
21.5 – Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações
ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e equipe de
apoio.
21.6 – Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no edital e não
apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto no artigo 48, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.666/93.
21.7 – Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados.
21.8 – Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º., da Lei nº.
8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº.
8.666/93, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município.
21.9 – Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.
21.10 – O pedido de esclarecimento não substitui as formalidades explícitas neste Edital.
21.11 – Fica eleito o FORO da Comarca de Santa Maria – RS para quaisquer litígios decorrentes do
presente Edital.
21.12 – O processo licitatório e maiores informações sobre o mesmo poderá ser prestada aos
interessados na Secretaria Municipal de Administração, Setor de Pregão, localizado junto ao prédio do
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Silveira Martins, na Rua Vinte Um de Abril, 163, Silveira
Martins – RS, em horário de atendimento, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min ou pelo
fone 55 3224-4800.
22 – DA IMPUGNAÇÃO E DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
22.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
22.1.1 – O PREGOEIRO decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo acolhida, será definida
e publicada nova data para realização do certame.
22.2 – Qualquer PROPONENTE poderá, durante a sessão pública, manifestar a intenção de recorrer, de
forma motivada e com o registro da síntese de suas razões em campo próprio do sistema, sendo-lhes
permitido apresentar as razões de recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais, desde
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logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
22.3 – A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a etapa de lances e a
declaração do vencedor.
22.3.1 – A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de habilitação, de
acordo com as exigências previstas neste Edital.
22.4 – Encerrada a etapa de lances, os PROPONENTES deverão consultar regularmente o sistema para
verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso.
22.4.1 – A partir do encerramento da etapa de lances, os PROPONENTES deverão manifestar a intenção
de recurso, em campo próprio do sistema.
22.5 – A falta de manifestação do PROPONENTE quanto à intenção de recorrer, na forma estabelecida
anteriormente, importará decadência desse direito, ficando o PREGOEIRO autorizado a adjudicar o
objeto ao PROPONENTE declarado vencedor.
22.6 – Os recursos deverão ser endereçados à Prefeitura Municipal de Silveira Martins/Pregoeiro e Equipe
de Apoio – Rua 21 de Abril, nº 163 – Centro – Silveira Martins-RS, CEP 97195-000.
22.7 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo PROPONENTE.
22.8 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
22.9 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
23 – DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
23.1 – ANEXO I – Memorial Descritivo e detalhes;
23.2 – ANEXO II – Proposta financeira/quantitativo;
23.3 – ANEXO III – Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
23.4 - ANEXO IV – Modelo Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da C. F.
23.5 – ANEXO V – Modelo de Declaração de Visita Técnica;
23.6. – ANEXO VI – Modelo Minuta do contrato.

Silveira Martins, 04 de agosto de 2022.
Comissão de Pregão
Este Edital encontra-se examinado e aprovado por esta
Procuradoria Jurídica em _____/_____/2022.
_____________________________
Luis Sérgio Vasques Miotti
OAB/RS 23.885
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS
1. OBJETIVO
Este memorial tem a finalidade de descrever os serviços de fabricação e instalação
de corrimãos e guarda-corpos no acesso da nova de sede da Câmara de Vereadores
de Silveira Martins, localizada na Avenida Siqueira Couto. O objetivo da instalação
destas estruturas é proporcionar a acessibilidade, a proteção e a segurança para o
acesso à edificação.

Imagem 01: Rampa de acesso

Imagem 02: Escada

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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Fabricação e instalação de um portão, guarda-corpos e corrimãos, com tubos
redondos de ferro de acordo com o memorial e os detalhamentos em anexo.
 Corrimão duplo - 70,90m
 Guarda-corpo com corrimão duplo - 89,60 m
 Guarda-corpo - 33,82 m
 Portão (100x84cm) - 1 um
3. ESPECIFICAÇÕES
Todo o procedimento de instalação dos guarda-corpos e corrimãos deverá
obedecer às disposições da NBR 14718 - Guarda-corpos para edificações, NBR 9050
- Acessibilidade a edificações, mobiliários e espaços e equipamentos urbanos, NBR
9077 Saída de emergência em edifícios e as Instruções Normativas do CBMRS.
Deverá ser dada atenção especial aos detalhes de acabamento para que o produto
final instalado atenda às características arquitetônicas da edificação existente.
3.1 Corrimão duplo
Os corrimãos duplos devem ser instalados na rampa e na escada em ambos
os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o bocel ou quina
do degrau (no caso de escadas) ou do patamar, acompanhando a inclinação da
rampa. Deve ser contínuo por toda a sua extensão e livre de quaisquer obstruções,
com formato confortável e fácil de ser agarrado, sem arestas vivas. Deve oferecer
resistência a cargas pesadas em qualquer ponto da sua extensão e estar a 4cm no
mínima em relação à parede, conforme detalhe 02.
Os corrimãos serão feitos em tubo de 1 ¼” de diâmetro externo em ferro a
fixação destes deve ser feita no piso de concreto ou na parede, conforme detalhe 01.

Detalhe 01: Corrimão duplo

Detalhe 02: Fixação na parede do corrimão duplo

3.2 Guarda-corpo
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Com 1,05m de altura do piso, medido da face superior. O guarda-corpo será
executado em ferro conforme a NBR 14718 com montantes em tubo com diâmetro
externo de 2”. Fechamento horizontal espaçados a uma distância não superior a
15cm, com tubo de 5/8” de diâmetro externo, conforme detalhe 03. O guarda-corpo
fixado na mureta de 0,35cm terá altura de 0,70m.

Detalhe 03: Guarda-corpo

3.3 Guarda-corpo e corrimão duplo
Nos acessos que não possuem parede, deverá ser instalado guarda-corpo a
1,05 m do piso, medido da face superior e corrimão nas duas alturas, 0,92 m e 0,70
m, abaixo do corrimão fechamento na horizontal a cada 15cm com tubos de 5/7” mm
diâmetro externo. Utilizar tubos de ferro com diâmetro de 2” para o guarda-corpo e
coluna de apoio, os corrimão terão de 1 ¼” de diâmetro externo, estes deverão ser
instalado de forma a poderem ser agarrados, fácil e confortavelmente, permitindo um
contínuo deslocamento da mão ao longo de toda sua extensão, sem encontrar
quaisquer arestas ou descontinuidades, além de não proporcionar efeitos ganchos,
não poderão possuir elementos com arestas vivas; devem resistir a uma carga de no
mínimo 90kgf, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente e horizontalmente em
ambos os sentidos, deverão ser executados em ferro. As finalizações dos corrimãos
deverão ser arredondadas, conforme detalhe 04.

Detalhe 04: Guarda-corpo e corrimão duplo
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3.4 Coluna de apoio

Detalhe 05: Coluna de apoio

As colunas de apoio deverão ser espaçadas no máximo a 1,60m uma da outra, com diâmetro
externo de 2”, a parte superior deverá fixar o guarda-corpo ou corrimão com tubo de ferro de
5/8” deixando um vão de 4 cm entre a face inferior do corrimão ou guarda- corpo e fase
superior da coluna de apoio, conforme detalhe 05.
No acabamento da união dos montantes com o piso deverá ser instalada uma
chapa circular de ferro de 10cm de diâmetro e espessura de 2mm que será fixada com
4 parabolts de 5/8” de diâmetro e coberto com canopla, conforme detalhe 06.
Detalhe 06: Fixação no piso da coluna de apoio

3.5 Portão
O portão terá 1m x0,84m, este ficará suspendo 0,12m do piso, conforme
detalhe 07, confeccionado em tubo de ferro de 5/8”, o alinhamento dos tubos de
fechamento seguirá o mesmo do guarda-corpo adjacente. O portão será fixado na
parede da edificação, sua folha será fixada em três pontos com dobradiças, o
fechamento será com fecho bico de papagaio, conforme imagem 03.
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Detalhe 07: Portão

Imagem 03: Fecho bico de papagaio

4. PINTURA
A estrutura metálica receberá pintura esmalte sintético, conforme segue: será
dada uma demão de fundo anticorrosivo, aplicar no mínimo duas ou o número de
mãos necessárias para obtenção de uma pintura homogênea de tinta esmalte
sintético, conforme instruções do fabricante, na COR BRANCA.
Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser firmes, lisas e secas.
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não
destinadas à pintura. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser
removidos quando a tinta estiver seca utilizando removedor adequado.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As fixações devem ser dimensionadas de forma a garantir o desempenho do
guarda-corpo e corrimãos nos ensaios previstos nos anexos A a C da NBR 14718.
EPI’s deverão ser disponibilizados pela empresa contratada.
Após a finalização do serviço o local deve ser limpo deforma que não fique
nenhum resquício de material.
Só será recebido o serviço após a fiscalização, não será aceito material mal
fixado, com amassado, defeituoso ou com qualquer irregularidade.
Obs: Toda a estrutura deve ter continuidade, nas mudanças de direções deve ser
curvo, de forma que não fiquem arestas vivas.
Obs 2: No orçamento deve estar incluiso valor do serviço completo, materiais, mão de
obra para instalação no local e pintura.
Rua 21 de Abril, 163, Centro – Silveira Martins – RS, CEP: 97.195-000
licitacao@silveiramartins.rs.gov.br Fone: (55) 3224-4800
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Obs 3: Após contratação do serviço um levantamento mais detalhado deve ser
realizado no local.

Talita Resmin Colaço
Engenheira Civil - CREA/RS 229668
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ANEXO II

PROPOSTA FINANCEIRA E QUANTITATIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022
Empresa:

CNPJ:

Endereço:
Fone:

e-mail:

Dados bancários:
Data:......./......../2022

Validade da Proposta:
Assinatura:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO
1

E

INSTALAÇÃO

CORRIMÃO

E

ACESSO

CÂMARA

A

VEREADORES

GUARDA

CORPO

MUNICIPAL

UNID

DE
NO
DE

UND

QTD

VALOR
REFERÊNCIA

VALOR COTADO

R$36.541,66
(trinta e seis mil
R$
01 quinhentos e quarenta
e um reais e sessenta e ONDE:
Serviço: R$
seis centavos)
Material: R$
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Modelo)

A ____________ (nome da empresa) ______________, CNPJ nº___________, sediada em _________ (endereço
completo) __________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº________________, DECLARA, sob as penas da Lei,
nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de ( )microempresa ou
( ) empresa de pequeno porte, conforme o caso, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão
relacionadas no art. 3º da referida lei.

____________________, de ___________ de 2022.

Responsável: _______________________________
Assinatura:__________________________________
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º, INCISO XXXIII – CF
(Modelo)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, sob a
modalidade PREGÃO ELETRONICO 022/2022, instaurado pela Câmara Municipal de Vereadores Silveira
Martins, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V
do artigo 27 da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________, em _____ de ___________________de _____.
Razão Social: _________________________________________________
___________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa ____________________________________________________, CNPJ _____________________________, por
intermédio do(a) Senhor(a) _________________________________________, indicado expressamente como seu
representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO 022/2022 e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital.
Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes, não recaindo em
nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não
visitação antecipada. Declaro que me foi dado acesso aos locais, através de cláusula expressa no Edital e
anexos, ao qual dispensei.

_______, __, ________ de ____________ de ______.

________________________________
Responsável legal
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO Nº XXX /2022
Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ 92.457.308/0001-89, neste ato representado Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores, ROZIMAR BOLZAN doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado
a Empresa__________, CNPJ_________, situada na ___________ doravante denominada CONTRATADA, têm entre
si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS NO ACESSO DA
NOVA DE SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE SILVEIRA MARTINS, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1 – Este Contrato está vinculado ao Edital de Pregão Eletrônico 022/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela fabricação e execução dos serviços ora contratado o
valor de R$ _________________ (_______________________).
3.2 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega, mediante
apresentação da nota fiscal/fatura.
4 – DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
4.1 – Somente será concedido reajuste anual após o primeiro ano do contrato e para tal o indexador será o
IPCA/IBGE do período (últimos doze meses).
4.2 – Entretanto, tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade
de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência
de normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo de produção, devendo
para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente fundamentado e
justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo admitida a adoção de índices
específicos ou setoriais, protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura, endereçado aos
fiscais/gestores do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – DA CONTRATADA:
5.1.1 – Entregar ao CONTRATANTE o objeto deste contrato.
5.1.2 – Assumir a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus
empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, atendidas as condições previstas no Edital.
5.1.3 – Obriga-se a entregar o objeto atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e
garantias técnicas atinentes à matéria de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse
das contratantes observando especialmente, o estabelecido no Edital.
5.1.4 – Obter expressa autorização da Administração antes de qualquer atividade que não esteja prevista no
referido Edital.
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5.1.5 – O representante legal supramencionado manterá um livro próprio para registro de todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando à Contratada o que for necessário a regularização
das faltas ou defeitos observados, e estipulando prazo para que sejam sanados.
5.1.6 – Facultar o livre acesso do representante e/ou peritos a suas fábricas depósitos e instalações, bem como
a todos os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a
qualquer título, em responsabilidade por parte da Contratante, na forma do estipulado no item do Edital.
5.1.7 – A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, qualquer
anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução deste, que possam comprometer a sua
qualidade.
5.2 – DO CONTRATANTE:
5.2.1 – Pagar a CONTRATADA os valores estipulados nos prazos estabelecidos.
5.2.3 – Autorizar formalmente os Termos Aditivos, quando configurar o interesse público na alteração
contratual.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1 – A CONTRATADA terá até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da Ordem de início para a entrega do objeto.
CLAÚSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS
7.1 – O presente contrato correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo (27)
33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro PJ (66)
CLAÚSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
8.1 – A inexecução do presente contrato ou a sua rescisão terá tratamento disposto na Lei 8666/93 atualizada
pela Lei 8883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES, MULTAS E INADIMPLEMENTO
9.1 – O licitante vencedor estará sujeito a aplicação das seguintes sanções, pelo descumprimento parcial ou
total dos compromissos assumidos:
9.1.1 – Advertência por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido.
9.1.2 – Multas sobre o valor do Contrato:
9.1.2.1 – De 10% nos casos de inexecução total ou parcial, da proposta apresentada para o Objeto desta
Licitação.
9.1.2.2 – De 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a entrega do Objeto da Licitação.
9.1.3 – Suspensão do direito de contratar com o Município de Silveira Martins, após Regular Processo
Administrativo.
9.1.4 – Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal, nos casos de falta
grave, apurada através de Regular Processo Administrativo.
9.1.5 – O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas, pela CONTRATANTE, ensejará a rescisão
com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como previstos em Lei.
9.1.6 – A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso “I” do artigo 79 da Lei 8.666/93, com suas
alterações, poderá rescindir, unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII
daquela Lei, sem que assista a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista
no parágrafo 2º do artigo retro citado.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – Este contrato será gerido na pessoa do Gestor conforme Portaria xxx/xxxx.
10.2 – A fiscalização será feita conforme Portaria xxx/xxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 – A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a CONTRATANTE e CONTRATADA será
efetivada, via de protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por ambas as partes, durante o período
de vigência de Contrato.
11.2 – Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação ora ajustada será efetuada
mediante acordo escrito firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrantes deste instrumento
observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a
Administração na forma do estipulado no inciso “I“ do artigo 65 da Lei 8666/93.
11.3 – As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conforme com todas as disposições e regras
atinentes a contratos contidas na Lei 8666/93 com suas alterações posteriores, bem como, com todas aquelas
contidas na Licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.
11.4 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria – RS para solucionar todas as questões oriundas deste
ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual
teor e forma, perante 2 (duas) testemunhas estando de acordo com o estipulado.
Silveira Martins, ______ de _____________________ de 2022.

____________________________________
Município de Silveira Martins
ROZIMAR BOLZAN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Este Contrato encontra-se examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica em ____/_____/2022.

_______________________________
Assessor Jurídico
OAB xxxxx

____________________________________
EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS
1- ________________________________
2- ________________________________
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