EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2022

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel da Região dos Campos de Cima
da Serra - CONDESUS
Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2022
Tipo de julgamento: menor preço por item
Modo de disputa: aberto
Processo Administrativo nº14/2022
Edital de Pregão Eletrônico para aquisição e
instalação de Pins e Outdoors nos locais indicados no
termo de referência e Convenio FPE n° 769/2022.
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos
de Cima da Serra – CONDEUS, o Sr. José Robison Rodrigues Duarte, no uso de suas atribuições,
torna público, para conhecimento dos interessados, na sala de reuniões do CONDESUS, localizada
na Rua Madre Vitória Joana Favre n° 930, Bairro Parque dos Rodeios, no município de Vacaria-RS,
se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Resolução AG 03/2021 com a
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o fornecimento e
instalação dos produtos descritos no item I, processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto 10.024 de 20/09/2019, Lei Federal 13.979 de
06/02/2020, Medidas Provisórias 926/2020 e 951/2020 e com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666-93.
A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço:
https://pregaobanrisul.com.br/, no dia 11 de agosto de 2022, às 09h30min, podendo as propostas
e os documentos serem enviados até às 08h00min desta mesma data, sendo que todas as
referências de tempo observam o horário de Brasília.
As empresas que desejarem participar do referido Pregão devem acessar o referido sítio,
necessitando estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da CELIC (Central de Licitações/RS),
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pelo sítio www.celic.rs.gov.br e fazer o CFE ou CRC para a habilitação.

1. DO OBJETO:

1 - DO OBJETO LICITADO

1.1. A presente licitação tem por finalidade aquisição e instalação de Pins e Outdoors nos locais

indicados no termo de referência e Convenio FPE n° 769/2022. Em caso de discordância existente
entre as especificações do objeto da licitação descritas no Pregão Online Banrisul e as
especificações constantes neste edital, prevalecerão às últimas.
1.1.1 – As quantidades/prazo de entrega/execução dos bens/itens estão definidos no termo de

referência do respectivo instrumento convocatório.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cadastrados e

habilitados junto à sessão de Cadastro da CELIC – Central de licitações do Estado, sito à Av.
Farrapos, 151 – Porto Alegre ou www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br e
www.pregaoonlinebanrisul.com.br , e que atenderem a todas as exigências constantes deste edital
e seus anexos, sendo que o não atendimento de qualquer das condições implicará a inabilitação
do licitante ou a desclassificação de sua proposta .
2.1.2.

- Não poderão participar deste Pregão: Empresas que se encontrarem em processo de

falência, de dissolução ou liquidação, que estejam punidas com suspensão temporária de participar
em licitações e impedidas de contratar com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra, ou ainda licitantes tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a administração Pública, Direta ou Indireta, Federal,
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Estadual (vide Lei Estadual nº 11.389/99) ou Municipal; Licitantes cujos objetos sociais não sejam
compatíveis com objeto deste Pregão; Não será admitida a participação de empresas em
consórcio.
2.1.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.
2.1.3.1. O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema,
com automático impedimento da participação na disputa.
2.1.4. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á

por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta
de preços exclusivamente por meio eletrônico.
2.1.5.

A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site

www.pregaoonlinebanrisul.com.br .
2.1.6. A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições,

normas, especificações e detalhes.
2.1.7. Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta

implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação,
não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame
e a contratação.

2.2 DO CREDENCIAMENTO
2.2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com

atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se
a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
2.2.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico:
https://pregaobanrisul.com.br/.
2.2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico
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utilizado no certame e de cumprir as regras do presente Edital:
2.2.3.1 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
meio de seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros;
2.2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
2.2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
2.2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma

eletrônica; e
2.2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse

próprio.
3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário

estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 4 deste Edital, e poderão ser retiradas
ou substituídas até a abertura da sessão pública.
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração

sujeitará o licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as

exigências do edital, como condição de participação;
3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou
sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
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3.2.3 Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da Lei

Complementar nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta Certidão
Simplificada, com validade de até 120 dias e/ou declaração firmada pelo contador da empresa
(devidamente identificado pelo número do seu registro profissional) de que esta possui direito ao
gozo dos benefícios previstos na LC 123/2006.
3.3. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via sistema no prazo fixado pelo (a)

pregoeiro (a) após a aceitabilidade da proposta final, conforme item 5 deste Edital.
3.4. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser

solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24h00min.

4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da

sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes

do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa dos itens ofertados,
incluindo referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e
totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega dos materiais na sede de cada
município consorciado e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações
assumidas.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os documentos, indicados no

Anexo III do referido instrumento convocatório, devendo observar o procedimento disposto no item
3 deste Edital.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a

5

utilização de sua chave e senha.
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave

de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no
sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão,
conforme item 2.2.3 deste Edital.
6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico.
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet.

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços

manifestamente inexequíveis;
d) forem ofertadas por empresas licitantes cuja atividade principal ou secundária desenvolvida não

for condizente com o objeto licitado, cuja diligência será realizada pelo Pregoeiro (a) antes do inicio
do certame.
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão

no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com
o instrumento convocatório.
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase
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competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para
duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro.
7.6.2.O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado

pelo sistema.
7.6.3.Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e

registrado primeiro.
7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 1% (um por cento), que

incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor
oferta.
7.6.5. A melhor proposta será julgada pelo menor valor, considerando o preço do lote.

8. MODO DE DISPUTA
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, observando as regras constantes no item 7.
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários.
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8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá,

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da
consecução do melhor preço, mediante justificativa.
8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 30

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após
a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://pregaobanrisul.com.br/

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que
trata o item 3.2.2 deste Edital;
9.1.1 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5%
(cinco por cento) à proposta de menor valor.
9.1.2.Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar,

no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor
preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior

à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do
item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
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9.1.3. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial

tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios

do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do

desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao

julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que
sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste
Edital.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da
Administração.
10.4.Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, constantes no anexo III deste edital, enviados nos termos do

item 3.3, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos
sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida

no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal
e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove
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a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às
exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes

poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do
sistema, sob pena de decadência do direito de recurso. A manifestação de interposição de recurso
deverá ser efetuada em um prazo máximo de 10 minutos, a contar do encerramento da sessão.
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias

consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua

decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade
competente.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
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13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
assinar o contrato no prazo estabelecido no edital. Excepcionalmente, a critério da Autoridade
Superior, poderá ser encaminhado o contrato via Correios, ou e-mail, para assinatura digital.
14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período,
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
14.3. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será

convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.
14.4. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação

solicitados, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura contratual.
16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este

Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência
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18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato
ou valor da autorização e fornecimento;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
do contrato ou da autorização de fornecimento;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato ou autorização e
fornecimento;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato ou
autorização de fornecimento.
18.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
18.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo Condesus enquanto pendente de liquidação
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qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de

impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, por meio do sistema do pregão eletrônico.
19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas por meio

do sistema eletrônico do Pregão.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor
inicial atualizado do contratado.
20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal
nº 8.666/1993), decisão da qual caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria-RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

Vacaria,27 de junho de 2022.
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José Robison Rodrigues Duarte
Presidente do Condesus
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO / JUSTIFICATIVA:

1.1 A presente contratação tem por objeto fim a contratação de empresa especializada para o
desenvolvimento e implantação de 55 unidades de PIN e 11 outdoors, todos de sinalização turística
da região e padronizada pelo Estado do RS, nos seguintes municípios: Bom jesus, Cambará do Sul,
Campestre da Serra, Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Muitos Capões, Monte Alegre dos Campos, Pinhal
da serra, São José dos Ausentes e Vacaria.
1.2 A celebração da parceria entre o Condesus – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável dos Campos de Cima da serra e a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do
Sul visa aquisição e instalação de PIN informativo dos atrativos da região com QR CODE e demais
informações conforme modelo em anexo. Serão adquiridos e instalados 5 PINS para cada município
dentre os 11 que compõem a IGR Campos de Cima da Serra. Também envolve aquisição e
instalação de outdoors nos municípios da referida IGR. Os benefícios são muitos já que a região tem
visto a movimentação de turistas aumentar exponencialmente, e os PINS ajudam a que a tecnologia
leve o visitante até os atrativos turísticos do município onde estão localizados, bem como da região.
Sabendo-se que o visitante se movimenta regionalmente o ganho com os PINS é enorme já que dá
segurança nessa movimentação e faz o visitante de fato chegar aos atrativos que estão em seu
entorno, bem como aqueles que estão na rota que ele pretende fazer. O ganho é para a população
local que passa a se interessar pelos atrativos de seu entorno e para o visitante que se desloca com
mais segurança.
2. DA DESCRIÇÃO DOS PINS E OUTDOORS

Descrição (Especificação Técnica) – Fornecimento e Instalação de Pins e Outdoors
Fornecimento de 55 PINS de indicação turística e QR CODE. Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com estrutura em chapa de aço zincado n° 18 na espessura de
1,25mm, com no mínimo 270g/m² de zinco conforme ABNT NBR n° 11904/2015 contendo
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abraçadeira em aço galvanizado concretada em sapata. O acabamento final deverá ser feito em
pintura eletrostática a pó poliéster com o mínimo de 50 micra de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto conforme modelo em anexo a este edital. A empresa deverá fornecer
o pin e instalar o mesmo nos locais indicados no termo de referência. A arte do Pin encontra-se
anexa ao edital.

Fornecimento de 11 outdoors com indicação da região turística e atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular galvanizada, fechamento em chapa galvanizada e barra de
fixação de lona. Medidas de 9000 x 3000 altura. Fabricação e instalação. Chapas galvanizadas de
revestimento do painel (para fixação da lona). Fixação de Lona com arte produzida. A empresa
deverá fornecer o outdoor e instalar o mesmo nos locais indicados no termo de referência. A arte do
Outdoor será desenvolvida em conjunto com a empresa vencedora.

3. PRAZO DE ENTREGA.

3.1

Objeto será recebido PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e

fiscalização, o qual procederá a verificação da qualidade e conformidade corri a especificação, mediante
emissão de certificação pelo fiscal do contrato, gerando o recebimento DEFINITIVAMENTE.
3.2

Até 15 dias depois do recebimento provisório se dará o recebimento definitivo com a

conferência analítica minuciosa dos materiais se estão em perfeitas condições e também dos textos,
símbolos e setas dos totens e outdoors se efetivamente estão de acordo com o que foi solicitado.
3.3

Caso o fornecimento/serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, o FORNECEDOR

deverá providenciar, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, a sua substituição visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, Lei 8.666/93
e a alterações subsequentes, Lei 10.520/02, e demais legislações aplicáveis.
3.4

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do fornecedor pela

solidez e segurança. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução
deste Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
3.5

O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
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expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto
deste contrato.
3.6

O prazo para fornecimento e instalação dos Pins e das Placas é de 08 (oito) meses, devendo

obedecer o plano de trabalho do convenio FPE 769/2022, junto a Secretaria de Turismo do Estado
do Rio Grande do Sul.
3.7

O prazo referente ao fornecimento e instaçãoção dos Pins e Outdoors terá inicío com a

autorização de fornecimento encaminhada pelo Condesus, após assinatura do Contrato.
3.8

O prazo estabelecido para entrega poderá ser prorrogado quando solicitado pelo Contratado e

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Condesus.

4. PRAZO DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 O pagamento será efetuado contra empenho, por intermédio da tesouraria do Condesus mediante

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo à despesa na dotação orçamentária:
4.2 Dotação (18) – Sinalização Turistica com Pins e Outdoors 3.3.90.51.00.00.00.0001
4.3 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a

indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, bem como
aplicação de eventual benefício fiscal e a descrição completa do produto a fim de se acelerar o trâmite
de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
4.4 O pagamento será efetuado em três parcelas conforme cronograma de desembolso do Convênio

FPE 769/2022. O valor de liberação da primeira parcela será referente a 44,68% do objeto contratado.
A liberação do segundo pagamento ficará condicionada a execução de pelo menos 89,6% do objeto
contratado. O último pagamento será referente a 10,64% do objeto contratado.
4.5 Para liberação dos pagamentos, a empresa vencedora deverá ter executado o percentual
correspondente a meta do cronograma de desembolso do Convênio FPE 769/2022.
4.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros
de 0,5% ao mês, pro rata.
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5. DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES
5.1

A Contratada, obriga-se a:

a)

Prestar os serviços, no prazo e local indicados pelo Condesus, em estrita observância das

especificações do Edital e da proposta;

b)

Manter durante o prazo de vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação que

lhe foram exigidas na licitação;

c)

Fornecer e arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e instalação dos Pins e Outdoors;

d)

Executar o fornecimento e instalação dentro dos prazos estabelecidos no Edital;

e)

Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais,

previdenciários,fiscais ou comerciais.
5.2

A Contratante, obriga-se a:

a)

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b)

Exercer o acompanhamento e a fiscalização do recebimento dos serviços, por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

c)

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições durante a

instalação dos Pins e Outdoors, fixando prazo para efetuar a correção;

d)

Pagar à Contratada o valor resultante do contrato administrativo, nos prazos e condições

estabelecidas no Edital e seus anexos.

6. Locais a serem instalados os Pins e Outdoors.
6.1
Descrição (Especificação Técnica)
Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015

Unidade

Endereço

5

Prefeitura Municipal de São José dos
Ausentes/RS
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira 442,
centro, São José dos Ausentes, cep 95290000 – Fone 054 32341100
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contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.
Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

5

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS
Avenida Luiz Pessoa da Silva neto, 1294,
centro, Pinhal da Serra. Cep: 95390-000
Fone 054 3584 - 0250
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Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona).
Fixação de Lona com arte
produzida. A empresa deverá
fornecer o outdoor e instalar o
mesmo nos locais indicados no
termo de referência.

1

Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

5

Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona).
Fixação de Lona com arte
produzida. A empresa deverá
fornecer o outdoor e instalar o

1

Prefeitura Municipal de Esmeralda/Rs
Av. São João, 1391 - Esmeralda, RS, 95380000 – Fone: 054 3354-1222
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mesmo nos locais indicados no
termo de referência.

Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

5

Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito

Prefeitura Municipal de Vacaria/RS
R. Ramiro Barcelos, 915 - Centro, Vacaria RS, 95200-000 – Fone 054 3231 - 6417

5

Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RS
Av. Manoel Silveira de Azevedo, 2987 Centro, Bom Jesus - RS, 95290-000 – Fone:
054 3237 1585
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em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.
Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

5

Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa

1

Prefeitura Municipal de Ipê/RS
Rua Frei Casimiro Zaffonato, 1060 - Centro,
Ipê - RS, 95240-000 – Fone: 054 3233 1050
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galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.
Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

5

Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado

5

Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS
R. Dorval Antunes Pereira, 950 - Centro,
Muitos Capões - RS, 95230-000

Prefeitura Municipal de Jaquirana/RS
R. Inácio Rodrigues, 451 - Jaquirana, RS,
95420-000 – Fone: 054 3253 - 1100
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n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.
Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.
Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

5

Prefeitura Municipal de Campestre da
Serra/RS
R. Aldezir Bardini, 210 - Centro, Campestre
da Serra - RS, 95255-000 – Fone: 054 3235
1121
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Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

5

Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

Prefeitura Municipal de Cambará do Sul/RS
R. Dona Úrsula, 641 - Centro, Cambará do
Sul - RS, 95480-000 – Fone: 054 3251 –
1532
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Fornecimento de 55 PINS de
indicação turística e QR CODE.
Totens dimensões 200 cm de altura
por 120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm, com
no mínimo 270g/m² de zinco
conforme ABNT NBR n° 11904/2015
contendo abraçadeira em aço
galvanizado concretada em sapata.
O acabamento final deverá ser feito
em pintura eletrostática a pó
poliéster com o mínimo de 50 micra
de espessura nas cores vermelho,
verde, amarelo, branco e preto
conforme modelo em anexo a este
edital. A empresa deverá fornecer o
pin e instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

5

Fornecimento de 11 outdoors com
indicação da região turística
e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica tubular
galvanizada, fechamento em chapa
galvanizada e barra de fixação de
lona. Medidas de 9000 x 3000 altura.
Fabricação e instalação. Chapas
galvanizadas de revestimento do
painel (para fixação da lona). Fixação
de Lona com arte produzida. A
empresa deverá fornecer o outdoor e
instalar o mesmo nos locais
indicados no termo de referência.

1

Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos
Campos/RS
Av. Pedro Zamban, 1000 - Monte Alegre dos
Campos, RS, 95236-000 – Fone: 054 3908 3700

26

ANEXO II - MODELO PROPOSTA DE PREÇO
NOME DA EMPRESA:
CNPJ: ENDEREÇO:
TELEFONE:
VALIDADE DA PROPOSTA:
A presente licitação tem por finalidade aquisição e instalação de Pins e Outdoors nos locais indicados no
termo de referência e Convenio FPE n° 769/2022. Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto da licitação descritas no Pregão Online Banrisul e as especificações constantes
neste edital, prevalecerão às últimas.
ITEM

DESCRIÇÃO

01

Fornecimento de PINS de indicação
turística e QR CODE. Totens
dimensões 200 cm de altura por
120cm. No formato gota. Com
estrutura em chapa de aço zincado
n° 18 na espessura de 1,25mm,
com no mínimo 270g/m² de zinco
conforme
ABNT
NBR
n°
11904/2015 contendo abraçadeira
em aço galvanizado concretada em
sapata. O acabamento final deverá
ser feito em pintura eletrostática a
pó poliéster com o mínimo de 50
micra de espessura nas cores
vermelho, verde, amarelo, branco e
preto conforme modelo em anexo a
este edital. A empresa deverá
fornecer o pin e instalar o mesmo
nos locais indicados no termo de
referência.

02

Fornecimento de outdoors com
indicação da região turística e
atrativo do município. Painel de 9x3
metros em estrutura metálica
tubular galvanizada, fechamento
em chapa galvanizada e barra de
fixação de lona. Medidas de 9000 x
3000
altura.
Fabricação
e

UND

QTDE

un

55

un

11

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

instalação. Chapas galvanizadas
de revestimento do painel (para
fixação da lona). Fixação de Lona
com arte produzida. A empresa
deverá fornecer o outdoor e instalar
o mesmo nos locais indicados no
termo de referência.

Local, data..
Carimbo da Empresa

ANEXO III – HABILITAÇÃO
1.

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1.1 A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da

disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos
deverão ser anexados na Plataforma do Pregão Online Banrisul.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.2.

DA HABILITAÇÃO

a)

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
b)

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/)
c)

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

1.4. REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa).
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
1.5. REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
1.6. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA:

a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do número do
Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram
os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.
a1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão apurados índices mínimos
aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

LC = AC igual ou superior a 1,0

LG = AC + ARLP igual ou superior a 1,0

PC

SG =

PC + PELP

AR

igual ou superior a 1,0

PC + PELP
Legenda:
LC = Liquidez Corrente

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo

AC = Ativo Circulante

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

SG

= Solvência Geral

LG = Liquidez Geral

AR

= Ativo Real

b) Classificação final das empresas - As licitantes que apresentarem, no mínimo, dois dos três
indicadores, iguais ou superiores aos estabelecidos neste item, obterão a classificação
econômico-financeira, as demais serão inabilitadas.
c) Deverá ser apresentado planilha assinada pelo responsável da contabilidade da empresa com
cálculo dos índices de comprovação da boa situação financeira da mesma. É vedada a
substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
d) Licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do
balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o
protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal
do Brasil.
e) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação
do documento;

1.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) certidão de registro do responsável técnico da licitante no órgão competente.
b) Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente do proponente, que deverá
ser feito mediante a apresentação de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato
Social;
c)

Atestado de capacitação técnico-profissional em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em
características com o ora licitado.

d)

Declaração de pleno conhecimento do local de instalação dos Pins e Outdoors.

1.8. DECLARAÇÃO, ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE, DE QUE:
a) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de

27/10/99), conforme modelo anexo;
b) Declaração de benefícios da Lei Complementar 123/06 conforme modelo anexo.
c) Declaração de cumprimento dos requisitos do edital conforme modelo anexo.
d) Declaração de que a empresa contratada não possui em seu quadro societário servidor público

da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
1.9. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para
atendimento.
1.10. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante,
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da
documentação exigida para a habilitação.
1.11. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ
e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Sendo permitida apenas a juntada
dos documentos federais em nome da matriz.
1.12.

Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de

inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de
30 (trinta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
1.13.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição

na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
1.14. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

ANEXO IV - MINUTA CONTRATUAL
PROCESSO N° PL 14/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022
OBJETO: Aquisição e instalação de PINs e outdoors conforme Convênio FPE n.º 769/2022
celebrado entre o CONDESUS e a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul.
======================================================================
Termo de Contrato n° XX/2022
Termo de Contrato nº XX/2022 que visa à aquisição e
instalação de PINs e outdoors celebrado entre o
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS
CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS e a empresa
XXX.
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS CAMPOS DE
CIMA DA SERRA - CONDESUS, com sede na Rua Madre Joana Vitória Favre, n.º 930, bairro
Parque dos Rodeios, na cidade de Vacaria/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.712.762/0001-71,
representada por seu Presidente, Sr. xxxxx, daqui em diante designado CONTRATANTE, e a
empresa XXXX, situada na Rua xxx, nº xx, bairro xxx, na cidade de xxx/RS, inscrita no CNPJ sob o
nº XXX, representada neste ato por (inserir qualificação do representante legal: CPF, RG, estado
civil, nacionalidade), doravante denominada CONTRATADA; resolvem firmar o presente contrato
mediante as cláusulas a seguir enumeradas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
O presente CONTRATO fundamenta-se na licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 08/2022,
cujo edital e anexos integram o presente instrumento como se aqui estivessem reproduzidos, Leis
Federais n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93 e demais normas aplicáveis ao tema.
CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO
Este Contrato tem como objeto a aquisição e instalação de 55 unidades de PINs e 11 outdoors,
todos de sinalização turística, conforme especificações e nos locais indicados no Termo de
Referência (Anexo I) do Edital de Pregão Eletrônico n.º 08/2022.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os termos, a proposta da CONTRATADA, bem como todas
as informações constantes no Processo Licitatório nº 14/2022, regendo-se pelas normas de Direito
Público, em especial pela Lei Federal nº 8.666/93 e, subsidiariamente, por legislação esparsa
aplicável à espécie.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA:- Fica designado o empregado público XXX para exercer a fiscalização
e o acompanhamento deste Contrato, nos termos disciplinados nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal
nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA

a) Prazo para fornecimento e instalação dos Pins e das Placas é de 08 (oito) meses, devendo
obedecer ao plano de trabalho do convenio FPE 769/2022, junto a Secretaria de Turismo do Estado
do Rio Grande do Sul.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - DA CONTRATADA
Compete à CONTRATADA:
a) Prestar os serviços, no prazo e local indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta;
b) Manter, durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação que
lhe foram exigidas na licitação;
c) Fornecer e arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e instalação dos PINs e
outdoors;
d) Não transferir, no todo ou em parte, o presente instrumento;
e) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários,
fiscais ou comerciais,
f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, mesmo após o recebimento definitivo e durante toda a vigência deste
contrato.
II - DO CONTRATANTE
Compete ao CONTRATANTE:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do recebimento dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições durante a
instalação dos PINs e outdoor, fixando prazo para sua correção;
d) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do contrato administrativo, nos prazos e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES NA VIGÊNCIA DO CONTRATO
As sanções a que estão sujeitos os infratores das cláusulas contratuais são as descritas no item 18
do Termo de Referência.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas conforme cronograma de desembolso do
Convênio FPE 769/2022 nos seguintes percentuais e em até 05 (cinco) dias após o recebimento da
nota fiscal emitida pela CONTRATADA:
a) a primeira parcela correspondente a 44,68% do valor contratado a ser liberada quando o mesmo

percentual de execução estiver concluído;
b) a segunda parcela, no mesmo valor da primeira, será paga quando a execução corresponder a
89,36% do contrato; e
c) a terceira e última parcela corresponderá ao saldo de 10,64% do valor contratado quando a
execução contratual estiver concluída.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: - Ocorrendo atrasos dos pagamentos, os valores serão corrigidos
monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: - O pagamento será efetuado contra empenho, por intermédio da
tesouraria do CONTRATANTE, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, correndo a despesa
na dotação orçamentária (18) – Sinalização Turística com Pins e Outdoors
3.3.90.51.00.00.00.0001.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local
de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de
fornecimento, bem como aplicação de eventual benefício fiscal e a descrição completa do produto
a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES
Quaisquer alterações dos termos e condições do presente Contrato deverão ser tratadas em
Termos Aditivos específicos, que dele farão parte integrante para todos os efeitos e fins de direito.
CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DE RESCISÃO
A CONTRATADA reconhece explicitamente os direitos do CONTRATANTE para a hipótese de
rescisão administrativa do Contrato, no caso de transgressão a algum dos itens previstos nos artigos
77, 78, 79 e 80 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas nas hipóteses elencadas neste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base nas legislações em
vigor, em especial pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante
o foro da Comarca de Vacaria/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou se torne.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Instrumento em duas (02) vias de igual
teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.
Vacaria/RS, DD de MM de 2022.

XX
Presidente
CONTRATANTE

xxx
(empresa)
CONTRATADA
Testemunhas:

1ª Testemunha
RG:

2ª Testemunha
RG:

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2022

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei
Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e CPF do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declara para todos os fins
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que está
enquadrada no regime de ME/EPP para efeito do disposto na LC 123/2006.

__________________________________________________________
Local e data

__________________________________________________________
Nome e nº do CPF do declarante

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL

Declaro para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão............................... do
CONDESUS, que a empresa............................................................tomou conhecimento do
Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos
os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIAL
(Razão Social) ___________________________________________________________
CNPJ/MF Nº __________________________________________________________
Sediada___________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade licitante do Pregão Eletrônico n.º
08/2022, instaurado pelo Município de Monte Alegre dos Campos, não integra seu corpo
social, nem seu quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão
direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
CPF___________________

ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DOS PINS E OUTDOORS

Declaro para fins de atendimento ao que consta do edital de Pregão Eletrônico
n°............................... do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da
Região
dos
Campos
de
Cima
da
Serra
Condesus,
que
a
empresa............................................................tomou conhecimento do local do
fornecimento dos Pins e instalação dos Outdoors e de todas as condições de
participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, sob as
penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO X – PADRONIZAÇÃO PIN’S

