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PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM – REGISTRO DE PREÇO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no 

uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, 

que às 09 horas, do dia 07 do mês de  Abril do ano de 2021, na sala de 

reuniões do  Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 

São Martinho da Serra, localizada na Avenida 24 de Janeiro, n° 853 se reunirão 

o Pregoeira e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2868/2021, com a 

finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 

aquisição de materiais para manutenção das redes de distribuição de água , 

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

17/07/2002, e da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. As informações bem 

como o Edital encontram-se a disposição dos interessados das 08h00min às 

14h00min segundas e quintas feiras, no Centro Administrativo Municipal – Setor 

de Licitações e no endereço eletrônico: http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br 

. 

 

Esta licitação é exclusiva à participação para Micro Empresa, Empresa de 

Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual, em virtude das alterações 

contidas no Art. 48, Inc. I, da Lei Complementar nº 147/2014 

 

1 – DO OBJETO: 

 

1.1. Registro de preço para aquisição de materiais para manutenção das 
redes de distribuição de água do Município de São Martinho da Serra, conforme 
descrição detalhada no Anexo I. 
 
1.2. Os preços deverão atender rigorosamente até o valor máximo estimado em 

edital 
 

1.2.1. Serão desclassificados os itens com valor acima do  estimado em edital. 
 

1.3. Na proposta os licitantes deverão sob pena da desclassificação do item ou 
da proposta, OBRIGATORIAMENTE indicar as marcas dos produtos 
ofertados, vinculando-se a esta para o caso de ser vencedor do certame. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO:  

 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital;  

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/
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2 – Que possuam condições físicas e logísticas para confecção e entrega e 

instalações dos produtos na Prefeitura de São Martinho da Serra, após a 

expedição da ordem de compra;  

3 – É permitida a participação epistolar, desde que, cumpridas todas as 

formalidades deste edital;  

4 – Esteja presente no ato de credenciamento, munidos dos documentos 

necessários o representante devidamente autorizado pela empresa, com 

poderes outorgados em procuração ou ato constitutivo para a prática dos atos de 

lance, negociação e recurso;  

5 – Não poderão participar da presente licitação empresas que tenham sido 

declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, 

empresas que estejam cumprindo suspensão de participar em licitações 

públicas, e ainda empresas que não se enquadrem dentro do ramo atividade 

pertinente a este edital;  

6 – Não será permitida a participação de empresas em forma de consórcio sob 

nenhuma forma. 

 

2 – DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura;  

 

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 

do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

 

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

 

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa 

do Pregoeiro.  

 

5 – Como será permitida a partição de microempresa e empresa de pequeno 

porte, aquela que pretender auferir os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 

14 de dezembro de 2006, além de legislação posterior, deverá apresentar 
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declaração de enquadramento e solicitação da condição, conforme 

modelo. 

 

OBS: Todos os documentos, exigidos para o credenciamento, deverão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião ou funcionário desta administração. A autenticação por funcionário 

público desta administração somente será realizada até trinta minutos antes do 

horário de credenciamento, as vistas do documento original. 

 

3. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

 

3.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado com a 

identificação da empresa licitante e contendo ainda na parte externa do envelope 

as informações abaixo: 

 

3.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigida 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas, com apenas duas casas decimais após a vírgula, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração. 

 3 – A proposta deverá conter ainda:  

a) Detalhamento do produto cotado.  

b) Preço unitário e total de cada item;  

c) Valor total do item; 

  d) Valor total geral da proposta.  

e) Razão social e CNPJ da empresa licitante; 

 f) Referência ao número do Pregão;  

g) Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais 

como fretes, seguros, taxas, impostos, materiais e outros gravames que possam 

incidir sobre o objeto licitado;  

h) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;  

i) Prazo de entrega dos produtos após a expedição da ordem de compra;  

j) Local, data e assinatura do responsável legal. 

 

Município de São Martinho da Serra 

Pregão Presencial nº. 005/2021 

Envelope nº. 01 – Proposta 

Proponente: (nome completo da empresa) 
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4 – DA HABILITAÇÃO 

 

 1 – A documentação de Habilitação deverá ser apresenta em envelope lacrado, 

com a identificação da empresa licitante e contendo ainda na parte externa do 

envelope as informações abaixo: 

 

Município de São Martinho da Serra 

Pregão Presencial nº. 005/2021 

Envelope nº. 02 – Documentação                                                             

Proponente: (nome completo da empresa) 

 

 2.A documentação de habilitação deverá ser apresentada nessa ordem: 

  

 

5. DA HABILITAÇÃO: 

 

Para fins de habilitação nesse Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do 

envelope Nº. 02, os documentos de habilitação: 

 

5.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: ART. 28 

 I - cédula de identidade dos sócios; 

 II - registro comercial, no caso de empresa individual;  

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 V - 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. 

 

5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL: ART. 29  

I - Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei.  
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V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do a) prova de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

 

5.3 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: ART. 30  

I - Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando o fornecimento de bens semelhantes ou 

pertinentes ao ramo atividade dos bens objeto desta licitação. 

 

5.4 – HABILITAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: ART. 31 

 

 I - 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 balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial;  

 

5.5 – DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

 I - Declaração da licitante de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

ressalvado na condição de aprendiz;  

II - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 

da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração.  

IV – Alvará de licença e funcionamento ou equivalente 

 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

 

1 – A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação 

implicará na inabilitação da proponente/licitante.  

 

2 - É facultado aos proponentes licitantes nos termos do § 2º do Art. 32 da Lei nº 

8.666/93 a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste edital, 

pelo comprovante de registro cadastral (CRC). Desde que emitidos pela 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS a partir de janeiro de 2021, o 

qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos não apresentados 

para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos 

de validade vencidos na data de apresentação das propostas, além das 

declarações citadas nos subitens I e II do item 7.5. 
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7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

  1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 

em participar do certame.  

 

2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, 

a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital;  

 

b) Apresentação equivocada de proposta com referência a outros processos que 

não o presente;  

 

c) Que não estejam claramente entendidas, que deixem dúvidas quanto a sua 

elaboração e posterior execução;  

 

d) Que contenham informações duvidosas ou confusas;  

 

7.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão 

das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se 

às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 

unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta.  

 

a) não serão corrigidos valores unitários, caso ocorra erros nos valores unitários 

a proposta será de pronto desclassificada.  

 

7.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  

 

7.3 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios:  

 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 

superior àquela; 

 

 b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 
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até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas 

as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

 

7.4 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-

se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 

7.4.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim 

sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

 

7.5 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 

 

7.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.  

 

 

 

 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas 

e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

 

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço.  

 

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  

 

10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 

pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento e 

sempre com vistas à redução do preço. 

 

10.2 – Em havendo participação de Micro e Pequenas Empresas no 

procedimento licitatório serão cumpridas as determinações da Lei Complementar 

123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação posterior.  

 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.  
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12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

Pregão, até a decisão sobre a habilitação, no que couber perante a legislação 

pertinente;  

 

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

 

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a licitante será inabilitada. 

 

 13 - Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, o Pregoeiro, 

se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do 

Município de São Martinho da Serra.  

 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para 

a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 

positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora, objetivando-se sempre a 

obtenção do menor preço;  

 

8 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO 

 

 1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção, fundamentando minimamente o pretendido 

recurso, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação formal e 

por escrito do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrariares em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação.  

 

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
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 4- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação 

dos beneficiários para a assinatura do contrato. 

 

 6 - A licitante que convocada para assinar o contrato deixar de fazê-lo no prazo 

fixado, dela será excluída.  

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

 

9.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 

10% (dez por cento), sobre o valor total que foi adjudicado. 

 

9.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa 

de 10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 

 

9.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do cadastro do 

Município, nos casos de: 

 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

 

9.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 

do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 

8666/93. 
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9.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 

 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

inabilitará o licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração 

de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, 

ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

 

10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 

proclamará os vencedores, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos 

licitantes, para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que 

a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 

direito de recurso por parte do licitante. Constarão na ata da sessão às sínteses 

das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os 

demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de três dias corridos, após o término do prazo da 

recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

 

11. RECURSOS 

 

11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na 

sessão pública do pregão, terá ele o prazo de (03) três dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o 

prazo de (03) três dias corridos para apresentarem contrarrazões que começará 

a correr no término do prazo da recorrente. 

 

11.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 

11.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por 

escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 
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11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 

 

12. DOTAÇÃO 

12.1. Origem dos recursos: As despesas referentes a realização do objeto 

especificado, ocorrerão por conta de recursos Municipais, com origens 

especificadas abaixo: 

 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 1.004 – Expansão da Rede de Água Urbana e Rural 

3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 

 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 2.008 – Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural 

 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 

 

Órgão 06 – Secretaria de Municipal de Agricultura Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Projeto/Atividade 1.034 – Implantação da Rede de Abastecimento de Água Rural 

 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 

 

Órgão 06 – Secretaria de Municipal de Agricultura Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Projeto/Atividade 2.053 – Manutenção da Rede de Abastecimento de Água Rural 

3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 

 

 

13. DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

13.1. O fornecedor deverá se responsabilizar pela entrega do produto no 

endereço da sede da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, na Rua 24 

de janeiro, n. 853, Centro, CEP 97190-000, São Martinho da Serra, RS, Brasil. A 

entrega do produto, nas quantidades solicitadas, deverá ser realizada em até 15 

(quinze) dias após solicitação emitida pela Prefeitura Municipal de São Martinho 

da Serra. 

 

13.1.2 Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, após o recebimento da autorização de compra, seguindo 

rigorosamente as quantidades solicitadas. Sendo que no ato do recebimento o 

responsável realizará a conferência dos produtos. 

13.2. A fiscalização do Contrato é de competência da Secretária Municipal de 

Obras e Infraestrutura, designados por Portaria, a quem caberá verificar se, 

estão sendo cumpridos os termos do Edital.  
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14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

14.1.Os objetos serão dados como recebido conforme: 

 

14.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do 

romaneio de entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, 

devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se identificada a 

conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado. 

14.1.2. Definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e 

da quantidade dos itens. Caso confirmada a conformidade com as 

especificações, a Nota Fiscal será atestada pelo responsável pelo recebimento. 

 

14.1.3. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  rejeitará,  no todo ou 

em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste 

Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os 

fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito 

ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, 

dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

 

14.1.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, 

ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a 

contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da 

notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas 

expensas, o item do objeto que for recusado. 

 

14.2. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 

 

14.2.1. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá 

garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-

se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, 

aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de 

cobertura da garantia. 

 

14.2.2. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados notificação por escrito, 

mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não 

importará na aceitação. 

 

15.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1. Compete à CONTRATADA: 
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I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 005/2021 e seus anexos, 

obedecendo ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro 

dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; 

 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

16.1. Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório 

Pregão Presencial nº. 005/2021 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 

estabelecidos neste contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 

informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 

execução da entrega do objeto; 

 

17 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

17.1 O contrato terá vigência de 30 (trinta) dias úteis. 

 

18 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

 

18.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco 

por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

19 - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇOS 

 

19.1 Fica acordado entre as partes que não se aplica na presente avença 

qualquer pretensa de realinhamento de preços.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO  

 

19.1 O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação 

poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei 

nº 8.666/93.  

 

19.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, 

da Lei n. 8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 

80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.  

 

20 - DA FISCALIZAÇÃO 
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 20.1 A fiscalização sobre o fornecimento/recebimento do material da presente 

licitação, será exercida por um representante do Contratante, nos termos do art. 

67 da Lei nº 8.666/93. 

 

 20.2 A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em 

qualquer circunstância, a corresponsabilidade do Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  

 

20.3 O Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto, 

se considerados em desacordo com os termos do presente contrato 

administrativo. 

 

21. DISPOSIÇOES GERAIS 

 

21.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo 

o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado.  

 

21.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a do pedido de compra, 

sem prejuízo de demais sanções cabíveis.  

 

21.1.2. É facultada a Comissão de Licitações, ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

 

21.1.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Licitações, 

sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

21.1.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 

 

21.1.5. As normas que disciplinam este Processo Licitatório serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde 

que não comprometam o interesse do Município, a finalidade e a segurança da 

contratação. 
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21.1.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Licitações, com base na legislação vigente. 

 

21.1.7. A participação do proponente nesta licitação implica aceitação de todos 

os termos deste Edital. 

 

21.1.8. Os anexos fazem parte, na íntegra, deste Edital. 

 

21.1.9. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  

 

I – Termo de Referência; 

II – Modelo da Proposta; 

III – Termo de Credenciamento; 

IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de habilitação; 

V - Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte; 

VI- Declaração Conjunta; 

VII – Minuta do contrato. 

 

21.1.10. Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que regi esse 

processo, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo 

protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 

dos envelopes junto ao Departamento de Compras e Licitações na Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra/RS.  

 

21.1.11. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 

08h00min às 14h00min, na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito 

Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo telefone: (55) 3277-1100/1101 ou pelo e-mail 

licitacaosaomartinhodaserra@hotmail.com. 

 

São Martinho da Serra, 23 de Março de 2021. 

 

 

_______________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA: 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta 

Assessoria Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

 
____________________________ 

Larissa Thomé Englert Paiva 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS 82.850 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais para manutenção 

das redes de distribuição de água do Município de São Martinho da Serra, RS. 

 
2-  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A aquisição destes materiais se 

faz necessária para realização de eventuais reparos na rede de distribuição de 

água do Sistema de Abastecimento de São Martinho da Serra, como também 

para ligação de novas residências a rede e garantia de fornecimento apropriado 

de água. 

 
3- FUNDAMENTÇÃO LEGAL:  Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e da 

Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. 

4- ENTREGA: O fornecedor deverá se responsabilizar pela entrega do 
produto no endereço da sede da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, 
na Rua 24 de janeiro, n. 853, Centro, CEP 97190-000, São Martinho da Serra, 
RS, Brasil. A entrega do produto, nas quantidades solicitadas, deverá ser 
realizada em até 15 (quinze) dias após solicitação emitida pela Prefeitura 
Municipal de São Martinho da Serra. 

 
5- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: Os detalhes de cada produto do objeto 

estão detalhado abaixo 
 

6- VALOR DE REFERÊNCIA DO OBJETO:  
 

Os valores de referência de cada produto foi obtido da Tabela SINAPI – Preço 

de Insumos desonerado (mês de referência: 01/2021), com exceção dos itens 

50, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69 e 85 que foram estimados com base na média 

de no mínimo 3 (três) orçamentos por não estarem incluídos na Tabela SINAPI. 

Em anexo a este documento estão os 7 (sete) orçamentos que embasaram a 

determinação do valor 

 

7 - DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DOS ITENS OBJETO:  

 

Quadro 1 – Descrição dos produtos do presente OBJETO, quantidades 

estimadas e valores de referência.  

 

Item Unidade 
Quantidade 

estimada 
Descrição 

Valor 

unitário 
Valor total 

1 UN 200 Luva PVC Soldável 20 mm 0,68 136,00 

2 UN 200 Luva PVC Soldável 25 mm 0,83 166,00 

3 UN 100 Luva PVC Soldável 32 mm 2,04 204,00 

4 UN 50 Luva PVC Soldável 40 mm 4,16 208,00 

5 UN 50 Luva PVC Soldável 50 mm 4,88 244,00 
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6 UN 10 Luva PVC Soldável 75 mm 22,11 221,10 

7 UN 10 Luva PVC Soldável 85 mm 50,59 505,90 

8 UN 150 
Joelho 90° PVC Soldável 20 

mm 
0,56 84,00 

9 UN 150 
Joelho 90° PVC Soldável 25 

mm 
0,77 115,50 

10 UN 50 
Joelho 90° PVC Soldável 32 

mm 
2,32 116,00 

11 UN 10 
Joelho 90° PVC Soldável 60 

mm 
25,84 258,40 

12 UN 5 
Joelho 90° PVC Soldável 75 

mm 
97,00 485,00 

13 UN 5 
Joelho 90° PVC Soldável 85 

mm 
114,84 574,20 

14 UN 50 
Registro Esfera PVC Soldável 

20 mm 
20,37 1.018,50 

15 UN 50 
Registro Esfera PVC Soldável 

25 mm 
26,22 1.311,00 

16 UN 30 
Registro Esfera PVC Soldável 

32 mm 
41,64 1.249,20 

17 UN 30 
Registro Esfera PVC Soldável 

40 mm 
55,69 1.670,70 

18 UN 30 
Registro Esfera PVC Soldável 

50 mm 
57,51 1.725,30 

19 UN 10 
Registro Esfera PVC Soldável 

60 mm 
105,33 1.053,30 

20 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 20 mm x 1/2” 
0,75 37,50 

21 UN 150 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 25 mm x 3/4” 
0,93 139,50 

22 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 32 mm x 1” 
1,93 96,50 

23 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 40 mm x 1.1/4” 
3,68 184,00 

24 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 50 mm x 1.1/2” 
4,69 234,50 

25 UN 20 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 60 mm x 2” 
12,72 254,40 

26 UN 5 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 75 mm x 2.1/2” 
18,51 92,55 

27 UN 5 
Adaptador PVC Solda Rosca 

Curto 85 mm x 3” 
30,38 151,90 

28 UN 10 União PVC Soldável 20 mm 7,89 78,90 
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29 UN 10 União PVC Soldável 25 mm 9,45 94,50 

30 UN 50 União PVC Soldável 32 mm 15,50 775,00 

31 UN 50 União PVC Soldável 40 mm 30,21 1.510,50 

32 UN 50 União PVC Soldável 50 mm 32,70 1.635,00 

33 UN 20 União PVC Soldável 60 mm 82,32 1.646,40 

34 UN 5 União PVC Soldável 75 mm 166,12 830,60 

35 UN 5 União PVC Soldável 85 mm 255,42 1.277,10 

36 UN 200 
Bucha de Redução Curta PVC 

Soldável 25x20 mm 
0,45 90,00 

37 UN 150 
Bucha de Redução Curta PVC 

Soldável 32x25 mm 
0,96 144,00 

38 UN 100 
Bucha de Redução Curta PVC 

Soldável 40x32 mm 
2,08 208,00 

39 UN 100 
Bucha de Redução Curta PVC 

Soldável 50x40 mm 
3,42 342,00 

40 UN 50 
Bucha de Redução Curta PVC 

Soldável 60x50 mm 
5,75 287,50 

41 UN 10 
Bucha de Redução Curta PVC 

Soldável 75x60 mm 
17,32 173,20 

42 UN 10 
Bucha de Redução Curta PVC 

Soldável 85x75 mm 
14,26 142,60 

43 UN 100 
Joelho 90° PVC Soldável com 

Rosca 20 mm x 1/2" 
2,10 210,00 

44 UN 100 
Joelho 90° PVC Soldável com 

Rosca 25 mm x 3/4" 
2,38 238,00 

45 UN 150 
Luva PVC Soldável com 

Rosca 20 mm x 1/2” 
1,44 216,00 

46 UN 50 
Cap / Tampão PVC Soldável 

20 mm 
1,15 57,50 

47 UN 50 
Cap / Tampão PVC Soldável 

25 mm 
1,31 65,50 

48 UN 360 
Cola / Adesivo Plástico para 

PVC (75 g) 
8,99 3.236,40 

49 UN 20 Lâmina de Serra Manual 7,93 158,60 

50 BR 100 
Cano Marrom PVC 20 mm (6 

m) 
18,42 1.842,00 

51 BR 100 
Cano Marrom PVC 25 mm (6 

m) 
23,64 2.364,00 

52 BR 50 Cano Marrom PVC 32 mm (6 

m) 

53,10 2.655,00 

53 BR 50 Cano Marrom PVC 40 mm (6 

m) 

77,28 3.864,00 

54 BR 50 Cano Marrom PVC 50 mm (6 88,50 4.425,00 
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m) 

55 BR 5 Cano Marrom PVC 75 mm (6 

m) 

250,20 1.251,00 

56 BR 5 Cano Marrom PVC 85 mm (6 

m) 

312,60 1.563,00 

57 UN 100 Lixa D’água em folha Grao 

100 

1,67 167,00 

58 M 100 Mangueira Polietileno 1/2” 1,68 168,00 

59 M 250 Mangueira Polietileno 3/4" 2,26 565,00 

60 UN 100 Hidrômetro Unijato 1/2" 

vazão máxima de 3 m³/h 

123,54 12.354,00 

61 UN 100 Kit Cavalete PVC p/ 

Hidrômetro 1/2", com registro 

82,26 8.226,00 

62 UN 300 União para Mangueira 1/2" 2,34 702,00 

63 UN 300 União para Mangueira 3/4" 2,68 804,00 

64 UN 100 Te de mangueira 1/2" 4,09 409,00 

65 UN 100 Te de mangueira 3/4" 3,59 359,00 

66 UN 2 Chave Grifo 24" 176,50 353,00 

67 M 500 Cabo Multipolar de Cobre, 

flexível, Classe 4 ou 5, 

isolação em Herp, 3 

condutores de 4 mm² 

9,82 4.910,00 

68 M 250 Corda 14 mm 3,77 942,50 

69 UN 40 Colar Tomada de PVC, com 

travas e saída com rosca 32 

mm x 3/4" 

5,91 236,40 

70 UN 40 Colar Tomada de PVC, com 

travas e saída com rosca 40 

mm x 3/4" 

7,60 304,00 

71 UN 40 Colar Tomada de PVC, com 

travas e saída com rosca 50 

mm x 3/4" 

9,18 367,20 

72 UN 10 Colar Tomada de PVC, com 

travas e saída com rosca 60 

mm x 3/4" 

8,99 89,90 

73 UN 10 Colar Tomada de PVC, com 

travas e saída com rosca 75 

mm x 3/4" 

13,27 132,70 

74 UN 10 Colar Tomada de PVC, com 

travas e saída com rosca 85 

mm x 3/4" 

17,99 179,90 

75 UN 50 Te PVC Soldável 20 mm 1,00 50,00 

76 UN 50 Te PVC Soldável 25 mm 1,32 66,00 
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77 UN 50 Te PVC Soldável 32 mm 4,38 219,00 

78 UN 30 Te PVC Soldável 40 mm 9,59 287,70 

79 UN 20 Te PVC Soldável 50 mm 10,72 214,40 

80 UN 10 Te PVC Soldável 60 mm 31,95 319,50 

81 UN 20 Fita de Veda Rosca em Rolo 

18 mm (largura) x 50 m 

(comprimento) 

16,41 328,20 

82 UN 10 Fita Isolante Adesiva em 

Rolo 19 mm (largura) x 20 m 

(comprimento) 

6,39 63,90 

83 UN 5 Fita Isolante de Borracha 

Autofusão 19 mm (largura) x 

10 m (comprimento) 

8,70 43,50 

84 UN 30 Torneira 3/4" com bico 19,86 595,80 

85 UN 1 Par de Luvas de Proteção 

para Alta Tensão 

500V/2500V 

353,41 353,41 

 

 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 77.729,26 
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ANEXO II – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 

 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N° 025/2021, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme 

descrito abaixo: 

 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. 

 

 Na falta de indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 

dias. 

 

Item Unidade 
Quantidade 

estimada 
Descrição 

Marca Valor 

unit 
Valor total 

1 UN 200 Luva PVC Soldável 20 mm    

2 UN 200 Luva PVC Soldável 25 mm    

3 UN 100 Luva PVC Soldável 32 mm    

4 UN 50 Luva PVC Soldável 40 mm    

5 UN 50 Luva PVC Soldável 50 mm    

6 UN 10 Luva PVC Soldável 75 mm    

7 UN 10 Luva PVC Soldável 85 mm    

8 UN 150 Joelho 90° PVC Soldável 20 mm    

9 UN 150 Joelho 90° PVC Soldável 25 mm    

10 UN 50 Joelho 90° PVC Soldável 32 mm    

11 UN 10 Joelho 90° PVC Soldável 60 mm    

12 UN 5 Joelho 90° PVC Soldável 75 mm    

13 UN 5 Joelho 90° PVC Soldável 85 mm    

14 UN 50 Registro Esfera PVC Soldável 20 mm    

15 UN 50 Registro Esfera PVC Soldável 25 mm    

16 UN 30 Registro Esfera PVC Soldável 32 mm    

17 UN 30 Registro Esfera PVC Soldável 40 mm    

18 UN 30 Registro Esfera PVC Soldável 50 mm    

19 UN 10 Registro Esfera PVC Soldável 60 mm    

20 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 20 

mm x 1/2” 
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21 UN 150 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 25 

mm x 3/4” 

 
  

22 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 32 

mm x 1” 

 
  

23 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 40 

mm x 1.1/4” 

 
  

24 UN 50 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 50 

mm x 1.1/2” 

 
  

25 UN 20 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 60 

mm x 2” 

 
  

26 UN 5 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 75 

mm x 2.1/2” 

 
  

27 UN 5 
Adaptador PVC Solda Rosca Curto 85 

mm x 3” 

 
  

28 UN 10 União PVC Soldável 20 mm    

29 UN 10 União PVC Soldável 25 mm    

30 UN 50 União PVC Soldável 32 mm    

31 UN 50 União PVC Soldável 40 mm    

32 UN 50 União PVC Soldável 50 mm    

33 UN 20 União PVC Soldável 60 mm    

34 UN 5 União PVC Soldável 75 mm    

35 UN 5 União PVC Soldável 85 mm    

36 UN 200 
Bucha de Redução Curta PVC Soldável 

25x20 mm 

 
  

37 UN 150 
Bucha de Redução Curta PVC Soldável 

32x25 mm 

 
  

38 UN 100 
Bucha de Redução Curta PVC Soldável 

40x32 mm 

 
  

39 UN 100 
Bucha de Redução Curta PVC Soldável 

50x40 mm 

 
  

40 UN 50 
Bucha de Redução Curta PVC Soldável 

60x50 mm 

 
  

41 UN 10 
Bucha de Redução Curta PVC Soldável 

75x60 mm 

 
  

42 UN 10 
Bucha de Redução Curta PVC Soldável 

85x75 mm 

 
  

43 UN 100 
Joelho 90° PVC Soldável com Rosca 20 

mm x 1/2" 

 
  

44 UN 100 
Joelho 90° PVC Soldável com Rosca 25 

mm x 3/4" 

 
  

45 UN 150 
Luva PVC Soldável com Rosca 20 mm x 

1/2” 

 
  

46 UN 50 Cap / Tampão PVC Soldável 20 mm    
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47 UN 50 Cap / Tampão PVC Soldável 25 mm    

48 UN 360 Cola / Adesivo Plástico para PVC (75 g)    

49 UN 20 Lâmina de Serra Manual    

50 BR 100 Cano Marrom PVC 20 mm (6 m)    

51 BR 100 Cano Marrom PVC 25 mm (6 m)    

52 BR 50 Cano Marrom PVC 32 mm (6 m)    

53 BR 50 Cano Marrom PVC 40 mm (6 m)    

54 BR 50 Cano Marrom PVC 50 mm (6 m)    

55 BR 5 Cano Marrom PVC 75 mm (6 m)    

56 BR 5 Cano Marrom PVC 85 mm (6 m)    

57 UN 100 Lixa D’água em folha Grao 100    

58 M 100 Mangueira Polietileno 1/2”    

59 M 250 Mangueira Polietileno 3/4"    

60 UN 100 
Hidrômetro Unijato 1/2" vazão 

máxima de 3 m³/h 
  

 

61 UN 100 
Kit Cavalete PVC p/ Hidrômetro 

1/2", com registro 
  

 

62 UN 300 União para Mangueira 1/2"    

63 UN 300 União para Mangueira 3/4"    

64 UN 100 Te de mangueira 1/2"    

65 UN 100 Te de mangueira 3/4"    

66 UN 2 Chave Grifo 24"    

67 M 500 
Cabo Multipolar de Cobre, flexível, 

Classe 4 ou 5, isolação em Herp, 3 
condutores de 4 mm² 

  
 

68 M 250 Corda 14 mm    

69 UN 40 
Colar Tomada de PVC, com travas e 
saída com rosca 32 mm x 3/4" 

  
 

70 UN 40 
Colar Tomada de PVC, com travas e 
saída com rosca 40 mm x 3/4" 

  
 

71 UN 40 
Colar Tomada de PVC, com travas e 
saída com rosca 50 mm x 3/4" 

  
 

72 UN 10 
Colar Tomada de PVC, com travas e 
saída com rosca 60 mm x 3/4" 

  
 

73 UN 10 
Colar Tomada de PVC, com travas e 
saída com rosca 75 mm x 3/4" 

  
 

74 UN 10 
Colar Tomada de PVC, com travas e 
saída com rosca 85 mm x 3/4" 

  
 

75 UN 50 Te PVC Soldável 20 mm    

76 UN 50 Te PVC Soldável 25 mm    

77 UN 50 Te PVC Soldável 32 mm    

78 UN 30 Te PVC Soldável 40 mm    

79 UN 20 Te PVC Soldável 50 mm    

80 UN 10 Te PVC Soldável 60 mm    

81 UN 20 
Fita de Veda Rosca em Rolo 18 mm 
(largura) x 50 m (comprimento) 

  
 

82 UN 10 
Fita Isolante Adesiva em Rolo 19 

mm (largura) x 20 m (comprimento) 
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83 UN 5 
Fita Isolante de Borracha Autofusão 

19 mm (largura) x 10 m (comprimento) 
  

 

84 UN 30 Torneira 3/4" com bico    

85 UN 1 
Par de Luvas de Proteção para Alta 

Tensão 500V/2500V 
  

 

 

 

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da 

proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências 

constantes no edital. Todas a páginas, OBRIGATORIAMENTE, devem ser 

numeradas e rubricadas 

 

 

Local e data 

Assinatura 

Nome 

CARIMBO 
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ANEXO III – (MODELO DE) CREDENCIAMENTO 

(Deve ser apresentada fora dos envelopes)  

 

1 – QUANDO O CREDENCIADO FOR SÓCIO, DIRIGENTE OU 

PROPRIETÁRIO DA EMPRESA. 

 

Vimos por meio deste, requerer junto a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, o 

CREDENCIAMENTO do (a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade n.º _________________ e regularmente inscrito no CPF 

sob o nº ____________________, residente e domiciliado no endereço 

________________________________________________________, a 

participar do Processo de Licitação nº ___/2021 - PMFR, instaurado pelo 

Município de São Martinho da Serra/RS , na modalidade Pregão Presencial nº 

____/2021 -, na qualidade de (Sócio, dirigente ou proprietário), considerando os 

poderes outorgados no ________________ (Contrato Social, Estatuto ou 

Procuração Pública) da empresa __(NOME DA EMPRESA)__, neste ato com 

total poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular 

propostas verbais, recorrer, assinar declarações relativas ao processo em 

questão e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

_____________, em ____ de ______ 2021. 

________________________________ 

 

(Nome da empresa e Assinatura do Sócio, Dirigente ou Proprietário da Empresa) 

 

2 – QUANDO O CREDENCIAMENTO FOR REPRESENTANTE LEGAL DA 

EMPRESA 

 

 Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e regularmente 

inscrito no CPF sob o nº ____________________, residente e domiciliado no 

endereço ________________________________________________________, 

a participar do Processo de Licitação nº ___/2021 - PMFR, instaurado pelo 

Município de Frei Rogério/SC, na modalidade Pregão Presencial nº ____/2021 - 

PMFR, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes 

para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem 

como formular propostas verbais, recorrer, assinar declarações relativas ao 

processo em questão e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

_____________, em ____ de ______ 2021. 

 

________________________________ 

(Nome da empresa e Assinatura do Sócio, Dirigente ou Proprietário da Empresa) 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

26  

 

 

 

 

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)  

 

DECLARAMOS para fins de participação no Processo de Licitação nº ___/2021 

– P.M.S.M.S – Pregão Presencial nº ___/2021 – P.M.S.M.S do Município de São 

Martinho da Serra/RS, que a _____(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)____, 

regularmente inscrito (a) no CNPJ/CPF sob o nº ________________, atende 

plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a 

documentação comprobatória exigidas, bem como tomou o conhecimento da 

integra do edital e se submete as condições nele estabelecidas.  

 

(Local), ____DATA ________ 

 

 

__________________________________________ 

Nome completo do representante legal e qualificação na empresa 
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ANEXO V DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

 

 

(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

 

 

 

 A _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

____________, do CPF nº _________________________, DECLARA sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

 

 

 ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006. 

 

 ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no § 4º do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

 ___________________-, ________ de _______________ de 2021.  

 

 

 

___________________________  

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI -  DECLARAÇÃO CONJUNTA  

 

(Modelo - Apresentar dentro do envelope Documentos de Habilitação)  

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ 

nº__________________, Inscrição Estadual nº _________________sediada 

(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da 

lei, para efeitos do Pregão Presencial Nº _____/2021 P.M.S.M.S conforme 

segue:  

 

 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

- DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à 

entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 

econômico-financeira.  

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 - DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei, não possui em seu 

quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos 

desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de 

aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).  

 

DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE NA ÍNTEGRA O EDITAL 

 

 – DECLARA que conhece na íntegra o Edital Processo Licitatório nº _____/2021 

P.M.S.M.S Pregão Presencial n° _____/2021 e se submete às condições nele 

estabelecidas.  

 

Local e data, _______________, ___ de ____________de 2021. 

 

___________________________________________ 

nome e assinatura do responsável legal 

(carteira de identidade número e órgão emissor) (número CPF) 
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ANEXO VII -MINUTA DO CONTRATO Nº ..../2021 

 

CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM: O 

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA 

E A EMPRESA:XXXX  

O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede administrativa na Avenida 24 de janeiro ,n° 853, 

inscrito no C.N.P.J. sob Nº 94444.403.0001/73, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal Senhor, Robson Flores da Trindade, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ............, pessoa jurídica, de direito 

privado, com sede na rua:................., inscrita no C.N.P.J. sob o nº ............., 

neste ato representada pelo senhor:..................., doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, que de acordo com o Processo Licitatório N° 

____/2021, Pregão Presencial Nº ___/2021, doravante denominado o processo 

e que se regerá pela Lei Complementar 123/06, Lei nº 10.520/02, Lei n.º 

8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas legais celebram o presente 

Contrato, da seguinte forma:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1– Registro de preço para aquisição de materiais para manutenção das redes 

de distribuição de água do Município de São Martinho da Serra, conforme 

descrição detalhada no Anexo I. 

 

1.2 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas 

no Processo de Licitação que deu origem.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA  

 

2.1. O fornecedor deverá se responsabilizar pela entrega do produto no 

endereço da sede da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, na Rua 24 

de janeiro, n. 853, Centro, CEP 97190-000, São Martinho da Serra, RS, Brasil. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

30  

 

A entrega do produto, nas quantidades solicitadas, deverá ser realizada em até 

15 (quinze) dias após solicitação emitida pela Prefeitura Municipal de São 

Martinho da Serra. 

 

2.2. A fiscalização do presente objeto será de competência e responsabilidade 

do Secretário Obras, a quem caberá verificar se, estão sendo cumpridos os 

termos do Edital.  

 

2.3. As entregas deverão ser realizadas mediante agendamento pelos 

telefones 55 3277 1100/01. 

 

2.4. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta 

cláusula, ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 

2.5. Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor 

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, sujeitando-se as penalidades previstas nesse edital. 

2.6. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu 

objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 

3.1. O valor total do presente contrato é de R$ _______________ 

(______________), conforme o ANEXO II – (modelo de) proposta de preço. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1. Origem dos recursos: 

As despesas decorrentes da presente Licitação, para fins de registro contábil, 

correrão a conta do Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes 

rubricas orçamentárias: 

 

Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 1.004 – Expansão da Rede de Água Urbana e Rural 

 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 
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Órgão 09 – Secretaria de Obras 

Projeto/Atividade 2.008 – Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural 

 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 

 

Órgão 06 – Secretaria de Municipal de Agricultura Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Projeto/Atividade 1.034 – Implantação da Rede de Abastecimento de Água 

Rural 

– 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 

 

Órgão 06 – Secretaria de Municipal de Agricultura Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Projeto/Atividade 2.053 – Manutenção da Rede de Abastecimento de Água 

Rural 

 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DA REVISÃO  

 

5.1 – Do reajuste  

 

5.1.1 - O preço proposto pela licitante vencedora é fixo e irreajustável, durante 

a vigência contratual inicialmente prevista.   

 

5.2 – Da revisão:  

 

5.2.1 - O preço contratado poderá ser revisado quando houver alteração de 

valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da 

Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela 

proponente vencedora.  

 

5.2.2 - Quando for aplicado o reequilíbrio, as alterações passarão a ser 

praticadas no mês subsequente.  
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 – Da Vigência:  

 

6.1.1 – O Contrato terá vigência a partir da data da assinatura por 30 (trinta) 

dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do 

CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais vantajosos 

para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993, e, ainda:  

 

6.1.1.1 - Haja autorização formal da autoridade competente;  

 

6.1.1.2 - Os materiais  tenham sido entregues conforme descrritos no  edital; 

  

6.1.1.3 - A Administração mantenha interesse /urgência no recebimento dos 

materiais adjudicados;  

 

6.1.1.4 - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; 

 

 6.1.2 – A qualquer momento poderá a Administração revogar o contrato por 

motivo de interesse público devidamente justificado pela Administração, sendo 

assegurado à CONTRATADA o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Também fica reservado à Administração o direito de revogar o contrato, 

mediante comunicação à empresa contratada com no mínimo trinta dias de 

antecedência.  

 

6.2 – Fiscalização 

 

6.2.1 - A entrega dos itens do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo Prefeito, que anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados.  
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6.2.2 - Para observância do que dispõe a Cláusula supra, e nos termos do que 

dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, nomeia-se como fiscal de execução dos 

contratos oriundos do presente Procedimento, o Senhor , Lizandro Valério 

Teixeira Cavalheiro, ou por servidor formalmente designado, ao qual deverá ser 

entregue, mediante recibo, certificado nos Autos do Procedimento Licitatório, 

cópia integral deste edital e dos Termos de Adjudicação e Homologação, para 

o efetivo exercício de sua atribuição, ora delegada.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  

 

5.1.1. Até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da entrega das mercadorias 

atestado pelo Setor competente. 

 

5.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, mediante emissão da nota 

fiscal, deverá informar o banco, nº da agência e o nº da conta bancária e o 

número do empenho, na qual será realizado o depósito correspondente. A 

referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Compete à CONTRATADA: 

 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 005/2021 e seus anexos, 

obedecendo ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os 

dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade; 

 

II- Entregar o objeto, conforme prazos previsto no edital. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1. Compete à CONTRATANTE: 
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I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório 

Pregão Presencial nº. 005/2021 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos 

estabelecidos neste contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com 

informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na 

execução da entrega do objeto; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  

 

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 

10% (dez por cento), sobre o valor total que foi adjudicado. 

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa 

de 10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o 

licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá 

ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do 

cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 
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8.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 

do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 

8666/93. 

8.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 

8.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA  – DA RESCISÃO  

 

9.1- O presente contrato, poderá ser rescindido, independente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:  

 

9.1.1 - Não cumprimento de Cláusulas contratuais, normas, condições, 

especificações ou prazos do Edital da licitação; 

  

9.1.2 - Cumprimento irregular de cláusulas contratuais especificações e prazos;  

 

9.1.3 - Lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da entrega dos itens adjudicados nos prazos estipulados;  

 

9.1.4 - Não realização da entrega sem motivos justos;  

 

9.1.5 - Paralisação do fornecimentos dos itens adjudicados, sem causa e prévia 

comunicação à Administração;  

 

9.1.6 - Subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

 

9.1.7 - Dissolução da sociedade;  

 

9.1.8 - Alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato;  

 

9.1.9 - Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade publica, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
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desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

CONTRATADO, nesses casos o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas ate que seja normalizada as 

situações;  

 

9.1.10 - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes do fornecimento já executados, salvo em 

calamidade publica, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 

ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação;  

 

9.1.16 - Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato;  

9.1.17 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja 

conveniência à Administração ou judicialmente, nos termos da legislação.  

 

9.2 - Ficam reconhecidos nos termos da Lei os direitos do CONTRATANTE em 

caso de rescisão Administrativa do Contrato 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

10.1 - Todos os encargos sociais trabalhistas, bem como tributos de qualquer 

espécie que venha a ser devido em decorrência do presente contrato correrão 

por conta da CONTRATADA 

10.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente contrato. 

10.3. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 

03 (três) vias de igual teor e forma que após lido, conferido e achado conforme, 

vai assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.  

    

São Martinho da Serra, _____ de _________ de 2021. 

 

      _______________________________ _____________________________ 

Robson Flores da Trindade Nome Empresa 

Prefeito Municipal Representante Legal 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

    ___________________________                        _____________________________ 

          Larissa Thomé Englert Paiva                              Secretário de Obras e Infraestrutura 

            Procuradora Jurídica                                                  Fiscal do Contrato 

                OAB/RS:82.850 


