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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 386/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

O Prefeito Municipal em exercício de Terra de Areia, Sr. Osvaldo de Mattos Sobrinho, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que na Prefeitura Municipal de Terra 

de Areia, sita a Rua Tancredo Neves, nº 500, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO, 

nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal n° 063 de 20 de julho de 

2021, com a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-

se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 ÀS 09:00 HORAS, no Setor de Licitações 

da Prefeitura Municipal sito à Rua Tancredo Neves, nº 500, Terra de Areia/RS. A sessão será 

conduzida pelo Pregoeiro do Município Senhor André da Silveira, para tanto nomeado Comissão 

designada pela Portaria nº 184/2021, sendo auxiliado nos trabalhos pela respectiva Equipe de Apoio, 

designada nos autos do processo em epígrafe.  

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de 

assessoramento para revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico  (PMSB) do 

município de Terra de Areia/RS, de acordo com as condições e exigências estabelecidas  neste Edital 

e seus anexos.  

1. Os envelopes nº 01 – Proposta Comercial, nº 02 – Documentação, bem como os documentos 

necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo, a saber: 

 

a) Data: 14/10/2022 

b) Local: Setor de Licitações 

c) Prefeitura Municipal  

d) Horário: 09h00min 
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1.2. A etapa de lances da licitação se realizará na data do dia 14/10/2022, às 09:00 horas. 

 

1.3.A descrição, quantidade e demais especificações constam do Termo de Referência, Anexo I, parte 

integrante deste Edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.3. Poderão participar deste Pregão empresas que: 

 

2.1.1. Atendam todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste 

instrumento e seus anexos, bem como, as disposições contidas na Lei Federal n. 8.666/1993, Lei 

Federal n. 10.520/2002 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação; 

 

2.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

2.4.  É vedada a participação de empresas que:  

 

2.2.1. Estejam declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto; 

 

2.2.2. Apresentem o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública;  

 

2.2.3. Encontrem-se consorciadas e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

2.2.4. Se estrangeiras não apresentem funcionamento no Brasil; 

 

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

 

2.2.6. Enquadrem-se nas disposições do artigo 9º, da Lei Federal n. 8.666/1993; 

 

2.2.7. Não possuam atividade compatível com o objeto da presente licitação. 

 

2.5. As empresas interessadas deverão apresentar os envelopes separados e lacrados, os quais deverão 

conter, respectivamente, a "PROPOSTA" (envelope nº 01) e "DOCUMENTAÇÃO" (envelope nº 02), 

identificando, na parte externa, o n.º do edital, modalidade, nome da empresa. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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3.1. A licitante deverá apresentar-se, para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio 

de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 

da representada. 

 

3.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 

3.2.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 

3.2.1.1. Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

3.2.1.2. Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial 

ou de sociedade por ações; 

3.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 

de sociedade civil; 

3.2.1.4. Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 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 

no País; 

3.2.1.5. Registro comercial, se empresa individual. 

 

3.2.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 

3.2.2.1. Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

reconhecida em Cartório, em que conste no mínimo o nome da empresa outorgante e de todas 

as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de 

amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; devendo igualmente identificar-se 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente, ou; 

3.2.2.2. Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com firma 

reconhecida em Cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 

de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo igualmente 

identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
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3.2.2.3. Em ambos os casos (3.2.2.1 e 3.2.2.2), o instrumento de mandato deverá estar 

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

3.2.2.4. 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 invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

3.3. Os licitantes deverão apresentar declaração (CONFORME MODELO ANEXO IV), dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os 

termos da presente licitação, como condição para a participação no presente certame, conforme 

disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/02; 

 

3.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração ou de instrumento particular com firma 

reconhecida, poderá representar mais de uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão 

sumária das representadas. 

 

3.5. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia reprográfica autenticada por cartório competente, por servidor da Administração da Prefeitura 

Municipal de Terra de Areia, designado para tal ato, ou pela publicação em órgão da imprensa oficial, 

sendo retidos pelo Pregoeiro para oportuna juntada ao processo administrativo pertinente a presente 

licitação. 

 

3.6. O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar 

da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de 

renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião 

de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão. Neste 

caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido, porém, o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

 

3.7. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.2 e subitens deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 
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3.8. A empresa que desejar utilizar-se dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, deverá apresentar fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração atualizada, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, independente do contido no Certificado de Registro Cadastral. 

 

3.9. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 

15 de junho de 2007, desde que apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 

3.10. A empresa deverá apresentar fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração 

atualizada, de que a empresa não incorre nas condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal 

nº 8.666/93, conforme modelo anexo a este Edital. 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 

DOCUMENTAÇÃO 

4.1. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão entregar no local, data e horário 

mencionados no preâmbulo deste edital, dois envelopes fechados, contendo em sua parte externa e 

frontal os seguintes dizeres:  

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA) 

TELEFONE PARA CONTATO: 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA  

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA) 
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TELEFONE PARA CONTATO: 

 
 

4.1.1. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhum licitante retardatário.  

 

4.2. O Envelope n° 01 - PROPOSTA, deverá conter os documentos a seguir relacionados:  

 

4.2.1. O Envelope nº 01: deverá conter a proposta de preço, apresentada de forma legível 

(preferencialmente digitadas ou datilografadas), em moeda corrente nacional, com duas casas 

decimais após a vírgula, assinadas, com a identificação da empresa licitante (por meio do nome ou 

carimbo ou papel timbrado, etc) isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e contendo as seguintes 

informações:  

4.2.1.1. A proposta orçamentária deverá ser apresentada nos mesmos moldes do Termo de 

Referência, conforme Anexo II. Prazo de validade da proposta não inferior à 60 (sessenta) dias 

e condições de pagamento conforme Edital.  

 

4.3. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou 

criteriosamente os documentos exigidos neste processo de licitação e os julgou suficientes para a 

elaboração da sua proposta, voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  

 

4.4. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos 

e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica 

(quando solicitada), previdência social, tributos, contribuições, seguros, material de consumo, frete, 

lucro e tudo mais que for necessário até a sua entrega final ao Município.  

 

4.5. Todos os serviços secundários, porém, necessários à execução dos serviços principais serão 

considerados serviços intrínsecos e deverão entrar necessariamente na composição de preços dos 

serviços principais.  

 

4.6. O Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, deverá constar os documentos a seguir:  
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4.6.1. Habilitação Jurídica:  

4.6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documento que comprove a eleição de seus administradores; 

4.6.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

4.6.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

4.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

4.6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

4.6.2.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 

4.6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 

4.6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

4.6.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - 

CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e 

4.6.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

4.6.3. Qualificação Técnica:  

4.6.3.1. Certidão de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura), atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro 

da empresa no Conselho;  

4.6.3.2. Certidão de Pessoa Física, de pelo menos 01 (um) Arquiteto e 01 (um) Engenheiro 

(Ambiental, Civil ou Sanitarista), emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura), atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro 

do profissional no Conselho; 
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4.6.3.3. Certidão de Pessoa Física de 01 (um) Assistente Social ou Economista, atualizada 

(dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no 

respectivo Conselho; 

4.6.3.4. Certidão de Pessoa Física de 01 (um) Biólogo, atualizada (dentro do prazo de validade), 

comprovando a regularidade e o registro do profissional no respectivo Conselho; 

4.6.3.5. Certidão de Pessoa Física de 01 (um) Advogado, atualizada (dentro do prazo de 

validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no respectivo Conselho. 

 

4.6.4. Declarações:   

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, disponível no ANEXO IV deste 

edital;  

b) Declaração firmada por contador E por representante legal de que se enquadra nos 

benefícios da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, 

conforme modelo disponível no ANEXO V deste edital.  

c) Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, exigidos no edital conforme 

modelo disponível no ANEXO VI.  

d) Declaração de não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 12.708/2012, conforme ANEXO VII 

e) Declaração que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, constante no ANEXO VIII. 

 

4.7. Para comprovação do vínculo profissional dos(as) responsáveis técnicos(as) com a licitante, 

descritos nos itens 4.6.3.2 à 4.6.3.5, deverá ser apresentado um dos documentos abaixo descritos:  

a) Cópia da carteira de trabalho (CTPS), em especial, das páginas da identificação e do contrato 

de trabalho em vigência do responsável técnico com a licitante, caso o mesmo seja empregado 

(trabalhador celetista);  

b) Cópia do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; 

c) Cópia do contrato de trabalho do responsável técnico com a licitante; 

d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
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acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

 

4.8. Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, 

no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na 

legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de 

classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora. 

 

4.9. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e após 

examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja 

documentação apresente irregularidades. 

 

5. DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

 

5.1. O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no 

presente e as que seguem:  

 

5.1.1. O julgamento se dará pelo Menor Preço Global, para efeitos de classificação; 

 

5.1.2. A sessão para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de 

interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e 

equipe de apoio e realizada de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002 e em conformidade com este 

Edital e seus Anexos, será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital;  

 

5.1.3. Declarada aberta a sessão pública do pregão presencial, serão convidados os representantes 

das empresas que se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao 

credenciamento e/ou representação, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes 

e, necessariamente, rubricados;  

 

5.1.4. Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, devendo tais empresas 

efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e de documentos para habilitação;  
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5.1.5. Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo, decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;  

 

5.1.6. Dando continuidade aos trabalhos, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo 

as Propostas de Preços, e escolherá aquela que apresentar o menor preço global, e classificará aquelas 

cuja variação situar-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço do item ou, em não 

havendo pelo menos 03 (três) propostas naquelas condições, o pregoeiro classificará as melhores 

propostas; 

 

5.1.7. Subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;  

 

5.1.8. A análise de todas as propostas apresentadas quanto à sua conformidade com as exigências 

do Edital, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes, de forma a definir aquelas que se 

encontram aptas para a fase de lances verbais. Na análise das propostas, o Pregoeiro poderá utilizar-se 

da Equipe de Apoio para a análise das propostas e, inclusive determinar suspensão temporária da 

sessão para melhor análise do conteúdo das propostas;  

 

5.1.9. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;  

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

c) apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

d) contiverem opções de preços alternativos;  

e) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente; 

f) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

 

5.1.10. As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços;  

 

5.1.11. Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas será realizado sorteio para fins 

da classificação;  
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5.1.12. Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das 

ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados, 

propostas eventualmente desclassificadas com a fundamentação para sua desclassificação e a ordem 

de classificação provisória, registrada através de planilha;  

 

5.1.13. O Pregoeiro iniciará a fase de lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes 

de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada em último lugar, registrados em planilhas, observando o que segue:  

a) as rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, até que se 

obtenha um preço compatível com o mercado para a aquisição do serviço;  

b) a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a 

definir a sequência dos lances ulteriores;  

c) o lance inicial deverá sempre ser de menor valor em comparação com o de menor preço 

ofertado, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento;  

d) dada a palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta; 

 

5.1.14. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço ofertado para efeito 

de ordenação das propostas;  

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

as penalidades constantes deste edital;  

5.1.16. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço por 

item, para que seja obtido preço melhor;  

5.1.17. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;  

5.1.18. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de venda pelo valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a 

respeito; 
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5.1.19. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a proposta tenha sido 

apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com o preço de mercado. 

5.1.20. Não serão consideradas, para fins de julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Edital.  

5.1.21. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que desde que estiveram 

participando integralmente em todos os atos da sessão.  

5.1.22. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa ou pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à 

proposta de menor valor.  

5.1.23. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será 

convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos nova proposta, inferior àquela 

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

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, 

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

classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na línea a deste item.  

5.1.24. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências deste 

Edital será declarada vencedora do certame a licitante detentora da proposta originariamente de menor 

valor. 

5.1.25. Da sessão pública deste pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registrados todos 

os atos praticados, especialmente o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação, recursos 

interpostos, a qual, após lida, será assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e 

pelas licitantes presentes;  

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

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de Compras/Licitações do 

município. 
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5.1.27. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

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

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.  

5.1.27.2. Sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o 

atendimento das condições habilitatórias do vencedor, mediante abertura do respectivo 

envelope de documentação, na forma do próximo item subsequente. 

 

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 - O pregoeiro e Equipe de Apoio selecionará entre os concorrentes a proposta de menor preço 

global para execução do serviço, desde que a proposta atenda às exigências e especificações deste 

Edital e também o interesse público.  

 

6.2 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 

incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e alterações e Lei nº 10.520/02.  

 

6.3. Não serão consideradas as propostas que:  

6.3.1. Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a proposta ilegível;  

6.3.2. Provierem de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores com a Administração 

Pública ou que foram declaradas inidôneas pela mesma.  

 

6.4. Será julgada inabilitada ou desclassificada a licitante que:  

6.4.1. Apresentar propostas abertas ou não contiverem assinaturas;  

6.4.2. Apresentarem objetos sociais que no entendimento da Comissão de Licitações, sejam 

incompatíveis com o objeto da licitação;  

6.4.3. Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a documentação e/ou a proposta 

ilegíveis;  

6.4.4. Deixar de atender a alguma exigência constante neste processo licitatório, com referência à 

documentação ou às propostas de preços;  

6.4.5. Colocar documentos em envelopes trocados;  
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6.4.6. Não apresentar no prazo definido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio de Licitações, os 

eventuais esclarecimentos exigidos em relação à documentação ou proposta apresentada;  

6.4.7. Apresentar valores excessivos ou manifestamente inexequíveis, de acordo com os critérios 

de aceitabilidade dos preços previstos neste edital e as disposições da Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações.  

 

6.5. No julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e Equipe de Apoio observará as seguintes 

disposições, conforme o caso:  

6.5.1. A cotação de item(ns) que não atenda(m) as especificações mínimas exigidas não será aceita, 

sendo desclassificado o(s) mesmo(s);  

6.5.2. Verificando-se divergências entre o valor unitário e total ofertado, prevalecerá o Unitário;  

 

6.6. Em seu julgamento, o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderá desconsiderar simples omissões, erros 

e falhas formais sanáveis, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento do conteúdo 

exigido no Envelope nº 02 (Habilitação) ou Envelope nº 01 (Propostas).  

 

6.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão de Licitações poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a 

inabilitação/desclassificação. 

 

7. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PRAZO DE ENTREGA 

 

7.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame, quando não houver recurso. 

Ficará a cargo da Autoridade Competente, adjudicar o objeto quando houver interposição de recursos 

e, homologará o resultado da licitação. 

 

7.2. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria não o aceitará 

e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena 

de responsabilidade.  
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7.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato 

(empenho), ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a 

qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.  

 

7.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia posterior 

ao dia de abertura do Pregão. 

 

7.5. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta e no prazo e condições estabelecidas, não apresentar situação regular ou se 

recusar injustificadamente a receber a Autorização de Fornecimento, retomar a Sessão Pública e 

convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 

8. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

8.1. O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, após a vírgula com 

arredondamento, equivalente ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços.  

 

8.2. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à execução do 

objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a 

avença.  

 

8.3. O pagamento da empresa vencedora será efetuado em até 20 dias (vinte) dias, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, em conta específica da contratada. 

 

8.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.  
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8.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

 

8.6. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendentes de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1.  O (s) recurso (s) será (ão) dirigido (s) ao Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Terra 

de Areia, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Departamento de Assuntos 

Jurídicos e após, ao Prefeito Municipal, devidamente informados, para apreciação e decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. Os pedidos de impugnação deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações e 

Contratos, firmadas por quem tenha poderes para representar o licitante ou por qualquer cidadão que 

pretenda impugnar o ato convocatório nesta qualidade e dar entrada no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de Terra de Areia. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.  

 

9.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, devendo a proponente manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, 

explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o pregoeiro abrirá prazo 

para a mesma.  

 

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

proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

 

9.4. A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, 

disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso, por meio de 

formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais 

desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 

 

9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
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9.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

9.7. A falta de manifestação do licitante de interpor recurso no decorrer da sessão pública de 

abertura do pregão, importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da 

licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

10. DAS PENALIDADES 

 

10.1.  O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato, e das demais cominações legais.  

a) O prazo para defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;  

b) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação da sanção no Diário Oficial;  

c) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal e no caso de 

impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período;  

d) Somente a autoridade que registrou as penalidades poderá fazer a sua retirada.  

 

10.2. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas 

no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:  

a) Advertência;  

b) Multa de 1% (um por cento) valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo;  

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 

adjudicatário em executá-lo;  

d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 
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no prazo de até 02 (dois) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 

reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.  

 

10.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

 

10.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 10.2, caberá recurso no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.  

 

10.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas será dirigido 

ao Pregoeiro, o qual o encaminhará à Secretaria requisitante do presente processo licitatório que deverá 

decidir sobre os mesmos no prazo de 03 (três) dias úteis.  

 

11. DAS OBRIGAÇÕES 

 

11.1.DO MUNICÍPIO:  

11.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;  

11.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;  

11.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato;  

11.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada conforme disposto no item 8,5; após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente;  

11.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.  

 

11.2.DA EMPRESA VENCEDORA: 

11.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;  

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

produtos vendidos;  

11.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;  
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11.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor contratado;  

11.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;  

11.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou 

apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO.  

 

12.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

12.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio.  

 

12.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

12.5. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 

poderá a licitação ter:  

a) adiada sua abertura;  

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.  

 

12.6. Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 

8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes à matéria. 

 

12.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 

da Comarca de Terra de Areia/RS com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
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seja.  

 

12.8. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados 

pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Terra de Areia/RS 

ou ser obtidos junto ao Setor de Licitações pelo telefone: (51) 3666-1285, serão atendidos durante o 

expediente, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h30min e das 13h30min às 18h, ou ainda no e-mail 

licitacoes@terradeareia.rs.gov.br 

 

12.9. Fazem parte deste Edital:  

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de planilha para apresentação da Proposta; 

ANEXO III – Minuta do Contrato; 

ANEXO IV - Modelo de declaração de não emprego de menor;  

ANEXO V – Modelo de declaração de enquadramento nos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006;  

ANEXO VI – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;  

ANEXO VII - Declaração de não emprego de servidor;  

ANEXO VIII - Declaração de idoneidade. 

. 

Terra de Areia, 03 de outubro de 2022 

 

 

___________________________________ 

Osvaldo de Mattos Sobrinho 

Prefeito Municipal em Exercício 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 386/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Considerando a Requisição do Ministério Público do Rio Grande do Sul; 

 

Considerando que o Plano Municipal de Saneamento Básico é indispensável para a política pública 

de saneamento municipal e é obrigatório para a contratação ou concessão de serviços, bem como para 

o recebimento de recursos financeiros da União; 

 

Considerando que o Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser elaborado pelo titular do 

serviço, ou seja, pelo Município, sendo uma tarefa indelegável; 

 

Considerando que o Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser revisto periodicamente, em 

prazo não superior a quatro anos; 

 

Elabora-se Termo de Referência para definir detalhes para a elaboração do edital. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Município de Terra de Areia, distante cerca de 143 km da Capital, Porto Alegre - RS, com 

população estimada de 11.323 habitantes (IBGE 2021), instituiu seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico, por meio da Lei Municipal nº 2.147, de 30 de dezembro, de 2013, a qual, pretende-se adequar 

à atual realidade do Município, tornando-a mais apta a prestar melhores serviços à população. 

 

Desta forma, o presente Termo de Referência oferece um conjunto de diretrizes e 

procedimentos para consultoria para revisão e atualização democrática do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) nº 2.147/2013, observada a cooperação das associações representativas 
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de vários segmentos da sociedade (conforme previsto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 10.257/2001) e da 

ampla participação da população. 

 

A revisão do PMSB contemplará os serviços públicos de saneamento básico, englobando os 

seus 4 (quatro) componentes: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de águas pluviais 

e manejo de resíduos sólidos. Pode-se dizer que o art. 25 do Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta o 

art. 19 da Lei nº 11.445/2007 é o mais conhecido porque trata do conteúdo mínimo do PMSB, nos 

seguintes termos: 

 

Art. 25. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano editado pelo 

titular, que atenderá ao disposto no art. 19 e que abrangerá, no mínimo: 

I. diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 

indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e socioeconômicos 

e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II. metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos 

serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os 

demais planos setoriais; 

III. programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 

correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV. ações para situações de emergências e contingências; e  

V. mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 

 

A revisão do PMSB deverá englobar integralmente o território do Município de Terra de Areia, 

o que significa incluir as áreas urbana e rural do município, inclusive as populações de campo, floresta 

e das águas, de áreas indígenas, de comunidades quilombolas e tradicionais, além das áreas onde mora 

população de baixa renda (favelas, ocupações irregulares, assentamentos precários, entre outras 

denominações). Entende-se, portanto, que o PMSB deve propor programas, projetos e ações tanto para 

o saneamento urbano quanto para o saneamento rural, mediante soluções compatíveis com as 

características socioculturais e ambientais de cada realidade. 

 

O PMSB deve ser elaborado com horizonte de 20 (vinte) anos, propondo metas imediatas, de 

curto, médio e longo prazos, sendo admitidas soluções graduais e progressivas para alcançar a 
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universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. A revisão periódica do PMSB deverá 

ocorrer em prazo não superior a 4 (quatro) anos, em compatibilidade com a legislação orçamentária 

do município, particularmente, o Plano Plurianual (PPA). 

 

De uma maneira geral, que perpassa os três recortes do objeto deste Termo de Referência, ou 

seja, a revisão do PMSB tem que ser tratada como parte do planejamento do município de Terra de 

Areia - RS, e deve estar em consonância também com o Plano Diretor do Município. O Decreto nº 

7.217/2010 estabelece ainda que o PMSB deve também ser compatível com o disposto nos planos de 

bacias hidrográficas. Nessa perspectiva, os serviços de saneamento básico devem buscar a articulação 

com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja 

fator determinante. 

 

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

 2.1. Objetivo Geral 

Contratação de consultoria técnica especializada para elaborar a Revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), por meio da Lei Municipal nº 2.147, de 30 de 

dezembro, de 2013, considerando e compatibilizando as alterações e leis posteriores que tratam 

do planejamento, gestão e desenvolvimento do município de Terra de Areia - RS. 

 

A consultoria técnica atuará junto ao Poder Público Municipal na Revisão do PMSB, na 

regulamentação de instrumentos nele previstos, assim como na definição de diretrizes para 

implementação de instrumentos de planejamento territorial, sempre com base  nos princípios 

estabelecidos na Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), na Lei Federal nº 11.445/2007 

(PMSB), do seu Decreto de Regulamentação nº 7.217/2010, na Lei Federal nº 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e do seu Decreto de Regulamentação nº 

7.404/2010, garantindo, sobretudo, o direito à cidade e a inclusão social. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
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O convênio tem por objetivo a assistência técnica especializada para a revisão do PMSB 

no Município de Terra de Areia (RS), considerando o saneamento básico com base nos princípios 

fundamentais estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, sendo a universalização do acesso aos serviços 

de saneamento básico o primeiro deles. 

Para cumprir esse objetivo, o PMSB pode propor soluções graduais e progressivas, 

expressas segundo metas imediatas, de curto, médio e longo prazos, voltadas para a ampliação e 

melhoria dos quatro serviços de saneamento básico, tanto na dimensão da gestão (medidas 

estruturantes) quanto na dimensão da infraestrutura (medidas estruturais). 

 

Nesse sentido, são objetivos específicos do PMSB: 

 

Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico em nível municipal, em 

sintonia com as diretrizes nacionais e com ênfase na capacitação dos agentes locais, como os 

gestores públicos, técnicos da Prefeitura, conselheiros municipais, lideranças comunitárias e 

representantes de movimentos sociais com atuação na política de saneamento básico e correlatas, 

qualificando o exercício do controle social; 

 

Utilizar tecnologias apropriadas e soluções graduais e progressivas, considerando a 

sustentabilidade ambiental e a capacidade de pagamento dos usuários que, segundo a legislação, 

não pode ser impeditiva para atingir as metas de universalização; 

 

Orientar para que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público 

se dê de acordo com o que estabelece a política municipal e o PMSB em termos de necessidades 

de investimentos, e que sejam preferencialmente definidas segundo critérios de promoção de 

salubridade ambiental, da maximização da relação benefício-custo e, portanto, de maior retorno 

social do ponto de vista dos benefícios gerados para a melhoria da qualidade de vida da população; 

 

Utilizar indicadores na elaboração do PMSB que apoiem desde a construção do 

diagnóstico, a análise dos cenários para a gestão dos serviços, até a proposição das ações, e que 

dialoguem com as metas que devem ser observadas na execução e avaliação do PMSB. 
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3. OBJETO 

 

 Prestação de assistência técnica especializada para revisão do Plano de Saneamento Básico  do 

Município de Terra de Areia (RS), demais legislações municipais correlatas, considerando o disposto 

na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que define as diretrizes nacionais e estabelece a Política 

Federal de Saneamento Básico, do seu Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010; 

da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e do 

seu Decreto de Regulamentação nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, conforme as especificações 

descritas neste Termo de Referência e seus respectivos anexos. 

 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO 

MEDIANA DOS 

VALORES 

ORÇADOS 

01 01 Und. 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO 

MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA/RS 

CONFORME AS DIRETRIZES 

ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

R$ 69.670,33 

 

 O valor de referência está de acordo com os orçamentos prévios realizados junto às empresas 

do ramo. 

 

4. ATIVIDADES E RESPECTIVOS PRODUTOS 

Os serviços da empresa contratada compreenderão as atividades de estruturação do processo de 

trabalho com a participação de todos os envolvidos, fornecimento de consultoria técnica nas temáticas 

vinculadas ao Plano, buscando sempre a transversalidade das mesmas, bem como a priorização de 

projetos, sistematização dos produtos e a preparação e organização dos eventos necessários para o 

atendimento dos objetivos e alcance dos produtos constantes neste TR. 

 

ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PMSB PRODUTOS RELACIONADOS 

ATIVIDADES INICIAIS 

PRODUTO A, CONTENDO: 

 PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO 

COMITÊ EXECUTIVO; 
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 MAPEAMENTO DOS ATORES 

LOCAIS; 

 PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO; 

 PROPOSTA COM A DEFINIÇÃO 

DOS SETORES DE MOBILIZAÇÃO; 

 RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES. 

 

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE 

MOBILIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

E COMUNICAÇÃO DO PMSB 

PRODUTO B, CONTENDO: 

 DECRETO DE NOMEAÇÃO DO 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO E 

RESPECTIVO REGIMENTO 

INTERNO; 

 RELATÓRIO DA ESTRATÉGIA DE 

MOBILIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL E COMUNICAÇÃO, 

PREVENDO TODOS OS EVENTOS 

PARTICIPATIVOS, TENDO SIDO 

APROVADA POR DELIBERAÇÃO 

DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO; 

 RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES, INFORMANDO 

QUAL SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

SERÁ ADOTADO NA 

ELABORAÇÃO DO PMSB. 

CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO-PARTICIPATIVO, DOS 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, 

ENGLOBANDO OS 4 COMPONENTES, 

PRODUTO C, CONTENDO: 

 RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO-PARTICIPATIVO E 
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COM BASE NO ENFOQUE TÉCNICO EM 

DIÁLOGO PERMANENTE COM A 

POPULAÇÃO, REALIZADO POR MEIO 

DOS EVENTOS PREVISTOS NA 

ESTRATÉGIA PARTICIPATIVA DO PMSB 

APRESENTAÇÃO DO QUADRO 

COM O RESUMO ANALÍTICO DO 

DIAGNÓSTICO DO PMSB; 

 RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES. 

ELABORAÇÃO DO PROGNÓSTICO DO 

SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO: 

ESCOLHA DO CENÁRIO DE 

REFERÊNCIA 

PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS, 

DEFINIÇÃO 

DOS OBJETIVOS E METAS, INDICAÇÃO 

DAS 

PROSPECTIVAS TÉCNICAS PARA CADA 

UM DOS 4 COMPONENTES 

PRODUTO D, CONTENDO: 

 RELATÓRIO DO PROGNÓSTICO 

DO PMSB: CENÁRIO DE 

REFERÊNCIA PARA A GESTÃO 

DOS SERVIÇOS; OBJETIVOS E 

METAS; PROSPECTIVAS 

TÉCNICAS PARA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 

 RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES. 

PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS, 

PROJETOS 

E AÇÕES DO PMSB, APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA DE HIERARQUIZAÇÃO 

DAS PROPOSTAS DO PMSB E 

DEFINIÇÃO 

DA PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

PMSB 

PRODUTO E, CONTENDO: 

 RELATÓRIO COM A PROPOSIÇÃO 

DOS PROGRAMAS, PROJETOS E 

AÇÕES DO PMSB E RESPECTIVO 

QUADRO 3 COM AS PROPOSTAS 

DO PMSB; 

 QUADRO 4 COM O RESULTADO 

DA APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA PARA 

HIERARQUIZAÇÃO DAS 

PROPOSTAS DO PMSB; 
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 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO 

DO PMSB COM APRESENTAÇÃO 

DO QUADRO 5; 

 RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES. 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE 

INDICADORES 

DE DESEMPENHO DO PMSB 

PRODUTO F, CONTENDO: 

 PROPOSTA DE INDICADORES DE 

DESEMPENHO DO PMSB; 

 RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES. 

CONSOLIDAÇÃO DOS PRODUTOS 

DO PMSB, ELABORAÇÃO DA MINUTA 

DO 

PROJETO DE LEI PARA APROVAÇÃO 

DO PMSB E ELABORAÇÃO DO RESUMO 

EXECUTIVO DO PMSB 

PRODUTO G, CONTENDO: 

 DOCUMENTO CONSOLIDADO DO 

PMSB, COM A INCORPORAÇÃO 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

PACTUADAS NA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA (OU CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL) E POR 

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE 

COORDENAÇÃO. DEVEM SER 

DISPONIBILIZADAS 2 (DUAS) 

CÓPIAS PARA O MUNICÍPIO, 

SENDO UMA DIGITAL PARA 

PUBLICAÇÃO NA PÁGINA 

ELETRÔNICA DA PREFEITURA E 

OUTRA IMPRESSA; 

 MINUTA DO PROJETO DE LEI 

PARA APROVAÇÃO DO PMSB, 

TENDO O DOCUMENTO 

CONSOLIDADO DO PMSB COMO 
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ANEXO; 

 RESUMO EXECUTIVO DO PMSB, 

DE ACORDO COM O ESCOPO 

MÍNIMO ESTABELECIDO NESSE 

TR; 

 RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES, COM REGISTRO 

COMPLETO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA REALIZADA PARA 

APROVAÇÃO DO PMSB. 

 

 

5. PLANO DE TRABALHO: 

 

5.1. Atividades Iniciais – Produto A, contendo:  

 Portaria de nomeação do Comitê Executivo; 

 Mapeamento dos atores locais; 

 Proposta de Composição do Comitê de Coordenação; 

 Proposta com a Definição dos Setores de Mobilização; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

 

5.2. Elaboração da estratégia de mobilização, participação social e comunicação do PMSB – 

Produto B, contendo:  

 Decreto de nomeação do Comitê de Coordenação e respectivo regimento interno; 

 Relatório da Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação, prevendo todos os 

eventos participativos, tendo sido aprovada por deliberação do Comitê de Coordenação; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades, informando qual sistema de informação será 

adotado na elaboração do PMSB. 
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5.3. Construção do diagnóstico técnico-participativo, dos serviços de saneamento básico, com 

base no enfoque técnico em diálogo permanente com a população, realizado por meio dos 

eventos previstos na Estratégia Participativa do PMSB – produto C, contendo:  

 Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo e apresentação do Quadro com o Resumo 

Analítico do Diagnóstico do PMSB; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

 

5.4. Elaboração do prognóstico do saneamento básico no município: escolha do Cenário de 

Referência para a Gestão dos Serviços, definição dos Objetivos e Metas, indicação das 

Prospectivas Técnicas – produto D, contendo: 

 Relatório do Prognóstico do PMSB: cenário de referência para a gestão dos serviços; objetivos 

e metas; prospectivas técnicas para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

águas pluviais e manejo de resíduos sólidos; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

 

5.5. Proposição de programas, projetos e ações do PMSB, aplicação da metodologia de 

hierarquização das propostas do PMSB e definição da programação da execução do PMSB – 

produto E, contendo: 

 Relatório com a proposição dos Programas, Projetos e Ações do PMSB; 

 Resultado da aplicação da Metodologia para Hierarquização das Propostas do PMSB; 

 Programação da Execução do PMSB; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

 

5.6. Elaboração da Proposta de indicadores de desempenho do PMSB – produto F, contendo: 

 Proposta de Indicadores de Desempenho do PMSB; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

 

5.7. Consolidação dos produtos do PMSB, elaboração da minuta do projeto de lei para 

aprovação do PMSB e elaboração do resumo executivo do PMSB – produto G, contendo: 

 Documento Consolidado do PMSB, com a incorporação das contribuições pactuadas na 

audiência pública (ou conferência municipal) e por deliberação do Comitê de Coordenação. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

 

Devem ser disponibilizadas 2 (duas) cópias para o município, sendo uma digital para 

publicação na página eletrônica da Prefeitura e outra impressa; 

 Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB, tendo o Documento Consolidado do PMSB 

como Anexo; 

 Resumo Executivo do PMSB, de acordo com o escopo mínimo estabelecido no TR; 

 Relatório de Acompanhamento das Atividades, com registro completo da audiência pública 

realizada para aprovação do PMSB. 

 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

6.1. O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissão da 

ordem de serviço, divididos nas seguintes etapas:   

 Em 60 dias entrega dos produtos A, B e C para a avaliação da equipe;  

 Em 90 dias para a entrega do produto D para a avaliação da equipe;  

 Em 120 dias para entrega dos produtos E e F para a avaliação da equipe;  

 Em 180 dias para entrega do plano finalizado referente aos itens do produto G. 

  

7. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

7.1. Para a execução do objeto apresenta-se o valor total de R$ ..........(..........................). 

 

7.2. O pagamento dos serviços se dará da seguinte maneira:  

 30% após aprovação dos produtos A, B e C;  

 20% após aprovação do produto D;  

 30% após aprovação dos dos produtos E e F;  

 20% na entrega da versão final da Revisão do Plano referente ao produto G. 

 

 

8.EQUIPE DE TRABALHO 
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 A Contratada deverá garantir que a equipe técnica permanente de nível superior para a revisão 

do PMSB seja composta, no mínimo, por:  

 

01 - Arquiteto 

01 - Engenheiro Ambiental, Civil ou Sanitarista  

01 - Assistente Social ou Economista 

01 – Biólogo 

01 – Advogado 

 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

 Os serviços de escritório poderão ser executados na sede da Contratada e em outros locais a 

serem acordados com a Contratante. 

 

6. GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS 

 

 O Município deverá constituir um Grupo de Acompanhamento de Revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico composto por técnicos do executivo municipal, especialmente indicados para 

tratar do assunto, que terão como atribuições e responsabilidades analisar os produtos apresentados, 

assim como tomar todas as medidas gerenciais e administrativas necessárias ao andamento dos 

trabalhos.  

 

11.1 Caberá ao Município:  

 

a. Liderar todo o processo de revisão do Plano, coordenando as etapas de trabalho e convidando 

os agentes políticos e sociais locais para as reuniões, debates e audiências públicas. 

b. Nomear grupo de acompanhamento do PMSB que irá acompanhar/coordenar/fiscalizar os 

trabalhos e aprovar relatórios. 

c. Disponibilizar dados, cadastros técnicos – inclusive mapas e outros documentos gráficos - 

estudos e informações necessárias para subsidiar a execução dos serviços. 
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d. Garantir a participação e o controle social no processo de revisão do PMSB, por meio de 

reuniões, oficinas, audiências públicas e debates, e da atuação de órgãos de representação 

colegiada. 

e. Proceder fiscalização do contrato. 

f. Encaminhar, considerando a Lei Orgânica do Município, a minuta do projeto de lei do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Revisado para a Câmara Municipal e acompanhar os trâmites 

até sua aprovação. 

g. Assumir o compromisso de buscar esforços para efetivar as medidas propostas no PMSB.  

 

11.2 Caberá ao Grupo de Acompanhamento do PMSB:  

 

a. Coordenar os trabalhos. 

b. Realizar reuniões periódicas mensais de acompanhamento das atividades desenvolvidas. 

c. Determinar a data para realização de audiência pública. 

d. Determinar revisões e aprovar as versões apresentadas relacionadas a cada atividade. 

e. Analisar os relatórios e documentos apresentados pela Contratada em até 15 (quinze) dias úteis 

contado a partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. 

f. Autorizar o pagamento pelo cumprimento das atividades.  

 

11.3 Caberá à empresa Contratada:  

 

a. Coordenar todas as ações com vistas ao fiel cumprimento das etapas constantes deste Termo 

de Referência. 

b. Produzir os relatórios previstos. 

c. Revisar os relatórios produzidos, quando necessário e determinado pelo grupo gestor em até 

15 (quinze) dias úteis contado a partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. 

d. Garantir o bom andamento dos trabalhos, em consonância com a legislação. 

e. Atender os prazos e critérios definidos pelo Termo de Referência. 

f. Produzir e/ou rever os mapas técnicos alusivos ao plano. 

g. Considerar e analisar as contribuições apresentadas na consulta pública e na audiência pública 

incorporando-as aos produtos finais.  
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h. Emitir, efetuar recolhimento e apresentar ART ou RRT de prestação dos serviços objeto deste 

Edital. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO UNITÁRIO. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas oriundas de eventuais contratações correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

03 – Secretaria de Administração de Planejamento  

2003 – Adm Manut Secretaria de Administração e Planejamento 

3.3.3.90.39.05.00.00.00 – Serviços Técnicos Profissionais (498) 

3.3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ (33) 

 

Terra de Areia, 03 de outubro de 2022 

 

 

__________________________ 

Jaqueline de Mattos Bertoldi 

Secretária Municipal de Administração e Planejamento 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 386/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 

ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

01 01 Unidade 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO 

MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA/RS 

CONFORME AS DIRETRIZES 

ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: _______ DIAS (NÃO INFERIOR A 60 DIAS) 

 

E-MAIL: 

 

TELEFONE: 

 

CARIMBO E ASSINATURA: 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA 

(Nome do representante legal) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 386/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2022. 

 

Termo de Contrato de Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Terra de 

Areia/RS que entre si celebram de um lado o 

Município de Terra de Areia/RS e de outro lado 

XXXX. 

 

O MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 

cidade, na Rua Tancredo Neves, nº 500, inscrito no CNPJ sob o nº 90.256.660/0001-20, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. Osvaldo de Mattos Sobrinho, doravante denominado 

CONTRATANTE e ________________________, empresa estabelecida na ___________________,  

inscrita no CNPJ sob o n° __________________________ representado por ___________________ 

doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 10.520/2002, 

Decreto Municipal nº 063/2021 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores e 

tendo em vista o que consta do Edital nº 028/2022 – Pregão Presencial, Processo Licitatório nº 

386/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E CONDIÇÕES 

O objeto do contrato é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

técnico de assessoramento para a revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) do Município de Terra de Areia. 

 

Parágrafo Primeiro – A execução do objeto deverá observar todas as disposições do Termo de 

Referência – ANEXO I do Processo Licitatório 386/2022. 
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Parágrafo Segundo - Os produtos esperados durante todo o processo de revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) são: 

 

A. Cópia do ato público do Poder Executivo, com definição dos membros dos comitês, sob 

responsabilidade da Contratante; 

B. Plano de mobilização social; 

C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo; 

D. Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; 

E. Relatório dos programas, projetos e ações; 

F. Plano de execução; 

G. Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico, sob responsabilidade da 

Contratante; 

H. Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

I. Relatório sobre sistema de informações para auxílio à tomada de decisão; 

J. Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; e 

K. Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Parágrafo Único - A Tabela abaixo traz o cronograma esperado, de acordo com o Termo de 

Referência. 

 

 Em 60 dias entrega dos produtos A, B e C para a avaliação da equipe;  

 Em 90 dias para a entrega do produto D para a avaliação da equipe;  

 Em 120 dias para entrega dos produtos E e F para a avaliação da equipe;  

 Em 180 dias para entrega do plano finalizado referente aos itens do produto G. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – EQUIPE DE TRABALHO 

 

Parágrafo Único - A Contratada deverá garantir que a equipe técnica permanente de nível superior 

para a revisão do PMSB seja composta, no mínimo, por: 
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01 - Arquiteto 

01 - Engenheiro Ambiental, Civil ou Sanitarista  

01 - Assistente Social ou Economista 

01 – Biólogo 

01 – Advogado 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 

Parágrafo Primeiro - Neste contrato, são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de: 

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 

respeitados os direitos da CONTRATADA; 

b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos previstos em lei; 

c) Fiscalizar a sua execução, diretamente, através de profissional designado; 

d) Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor certo e ajustado de R$ 

XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), pela execução total do objeto.  

Parágrafo Primeiro - A Contratante, juntamente ao Grupo de Acompanhamento de Revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, acompanhará os serviços prestados. O pagamento será efetuado de 

acordo com o cumprimento das parcelas sequenciais apresentadas, em até 15 (quinze) dias após 

aprovação dos produtos, conforme Tabela abaixo: 

 

 30% após aprovação dos produtos A, B e C;  

 20% após aprovação do produto D;  

 30% após aprovação dos dos produtos E e F;  

 20% na entrega da versão final da Revisão do Plano referente ao produto G. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS  

Parágrafo Único - O presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e expira em XX/XX/2023. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
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Parágrafo Único - As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações: 

03 – Secretaria de Administração de Planejamento  

2003 – Adm Manut Secretaria de Administração e Planejamento 

3.3.3.90.39.05.00.00.00 – Serviços Técnicos Profissionais (498) 

3.3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ (33) 

 

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 

Parágrafo Primeiro - A Fiscalização do objeto do presente Contrato fica por conta do servidor 

designado pela Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental. 

Parágrafo Segundo - Uma vez apurado o descumprimento do presente contrato pela 

CONTRATADA, o fiscal responsável incumbir-se-á de lavrar o termo de irregularidade e encaminhá-

la ao Gabinete do Prefeito Municipal para instauração do competente processo administrativo. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA 

Parágrafo Primeiro - Pelo atraso e a não execução total ou parcial do objeto licitado a licitante 

sujeitar-se-á às seguintes sanções:  

a) Advertência escrita; 

b) Multa de 5% sobre o valor total da proposta (itens vencidos), no caso de atraso ou paralisação 

superior a 5 (cinco) dias da entrega; 

c) Multa de 5% sobre o valor da proposta (itens vencidos), pela recusa na entrega, desistência da 

proposta; 

d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE pelo prazo de até cinco anos, aplicada pelo município; 

e) Declaração de inidoneidade. 

Parágrafo Segundo - A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 

contrato de fornecimento e aplique outras sanções legais. 

Parágrafo Terceiro - O concorrente vencedor da presente licitação que desistir do objeto, ficará 

sujeito ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Município, podendo, ainda, serem suspensos do 

direito de licitar, conforme acima exposto. 
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Parágrafo Quarto - Se o Contratado se recusar a realizar o objeto na forma proposta, o Município 

poderá adjudicar a licitação ao concorrente classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, 

nas mesmas condições da proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato 

unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

Parágrafo Segundo - A rescisão do presente contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, 

na forma do art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO 

Parágrafo Primeiro - A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os 

atos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

Parágrafo Segundo - A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a 

CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 

prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à 

CONTRATANTE promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

Parágrafo Único - O presente contrato fica vinculado a Licitação nº 028/2022, modalidade Pregão, 

sendo obrigatório, às partes naquele instrumento convocatório, mantendo durante todo o período de 

vigência deste contrato às condições de habilitação e qualificação apresentadas na fase respectiva do 

certame licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Parágrafo Primeiro - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666 de 

21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 
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Parágrafo Segundo – Os casos omissos no presente Contrato serão analisados de acordo com a Lei 

8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes a matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ENCARGOS 

Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Parágrafo Primeiro - As partes elegem o Foro da Comarca de Terra de Areia/RS para dirimir 

eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Parágrafo Segundo - E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou 

convencionado. 

 

Terra de Areia, ____ de ________________ de 2022. 

 

 

 ___________________________   _________________________ 

Osvaldo de Mattos Sobrinho 

Prefeito Municipal em Exercício 

Empresa XXXX 

CNPJ: 

Representante Legal 

 

Testemunhas: 

Nome: 

CPF: 

Nome: 

CPF 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 386/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO NÃO EMPREGO DE MENOR 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA/RS 

REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

  

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de   Identidade   nº............................   e   

do   CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  

 

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

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 386/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA/RS 

REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

  

A empresa ....................................................................., inscrita no CNPJ nº .........................., 

estabelecida na  ..............................por  intermédio  de  seu(ua)  contador(a)  /  representante  legal, 

Sr(a). .....................................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  

.............................,  CPF  n° .....................................,  CRC  (se  contador)  nº  ......................................,  

DECLARA,  sob  as  sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente 

data, é considerada:  

 (   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

(   ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006;  

  

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da 

Lei Complementar 123/2006.  

............................................., ..... de ............... de 2022. 

 

 

Contador(a) 

 

Representante legal
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 386/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 

ANEXO VI– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA/RS 

REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

   

A empresa ..................................................., CNPJ nº........................................, com sede em 

.............................................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para 

cumprimento do previsto no art. 26º, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019 e para os fins do PREGÃO 

PRESENCIAL N° 028/2022, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no Edital.  

 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 386/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE SERVIDOR 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA/RS 

REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 

  

  

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................ e do CPF nº ........................., DECLARA que não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 

em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 12.708/2012.  

  

  

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA/RS  

REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022 

     

  

A empresa.............................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

.............................................., localizada em ................................, declara sob as penas da lei, de que 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, até a presente 

data, nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV.  

 

 

  

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 


