ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO n° 3/2021
TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço por Item
Modo de Disputa: Aberto
Processo n° 9/2021
Registro de Preços

O Prefeito Municipal de Camaquã/RS, através da Comissão de Licitações, do Pregoeiro e equipe
de apoio, torna pública para os interessados que no dia e hora abaixo indicados será realizada a
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS
UNITÁRIOS para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS
CONTÁBEIS, CÁLCULOS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS EM PROCESSOS, EM QUE O
MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ FIGURE COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL, cujas
especificações detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital.
Rege a presente Licitação, a Lei Federal n° 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a
Lei Federal n° 10.520/2002, os Decretos Federais n° 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013 e
10.024/2019, Leis Complementares n° 123/2006, 147/2014 e 155/2016, e os Decretos Municipais
n° 7800/2005, 14.250/2011, 23.684/2020 e 23.727/2020, e demais legislações aplicáveis.
A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço:
www.portaldecompraspublicas.com.br, às 09:00 horas do dia 25 de janeiro de 2021, devendo as
propostas e os documentos de habilitação serem anexados até às 08:30 horas do dia 25 de janeiro
de 2021, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.
1. DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação de serviço, cujas descrições e condições de
entrega estão detalhadas no Termo de Referência (Anexo I) conforme solicitação da(s) secretaria(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
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. É vedada a participação de:
a) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto;
b) Empresas sob processo de falência ou recuperação judicial;
c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; e
d) Empresas consorciadas.
e) Empresas com Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS que será
consultado via portal na internet, no momento da habilitação e no momento da entrega do mesmo.
2.3. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br ou solicitadas por meio do seguinte endereço de email:
falecom@portaldecompraspublicas.com.br
2.4. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
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2.4.1. 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
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;
2.4.2. 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;
2.4.3. 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;
2.4.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma
eletrônica; e
2.4.5. 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 e os documentos de habilitação deverão ser enviados (anexados) exclusivamente
por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os
itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até 30 minutos antes da 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, como condição para
aplicação neste edital.
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24 horas.
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 – Formulário para Apresentação da Proposta de Preço, com a indicação completa do
serviço, referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e
totais dos itens, englobando a tributação, todos os custos para a prestação do serviço 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 anexar os seguintes documentos,
observando o procedimento disposto nos itens 3, 4 e 5 deste Edital:
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5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002;
5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) atualizado;
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.
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal;
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) Certidão de Enquadramento da Junta Comercial devidamente atualizado ou Certidão de
Enquadramento no Simples Nacional atualizado, emitido pela Receita Federal - Ministério da
Fazenda - Simples Nacional.
5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, disponível
no site www.tst.jus.br, de Pessoa Jurídica.
5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) balanço patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da lei, com a
apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento, BP, DRE, Notas Explicativas, acrescido de
recibo de entrega no caso de SPED.
a1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
Balanço de Abertura ou do balanço patrimonial e demonstrações contábeis conforme o caso,
referentes ao período de existência da sociedade;
a2) É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
a3) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
proponente; ou
c) por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.
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a4) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maior ou igual a 1 (um)resultantes da
aplicação das fórmulas:
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

a5) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do(s) item(ns) pertinente(s).
b) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial da sede da proponente;
5.1.6. Os documentos relativos ao subitem 5.1.5 deverão ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou mediante publicação no Órgão
de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional
de Contabilidade – CRC – é indispensável.
5.1.7 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do(s) profissional(is) técnico(s),
de nível superior, pelo(s) qual(is) tenha(m) sido contratado(s) para a execução de serviço similar
em características e quantidades, ao objeto do presente certame.
b) Comprovante de registro junto ao CRC, CRA ou CORECON do(s) profissional(is) técnico(s), em
vigor.
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a
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 2.4.2 deste Edital.
6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico (chat).
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6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do serviço 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.
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
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.
7.5.1. 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. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro.
7.6.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.6.2. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.6.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
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.
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.
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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
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
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;
9.1.2. 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.
9.1.3. 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.
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentada 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 serviço 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.
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11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1, enviados nos termos do item 3.1,
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
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.
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 serviço e homologará o procedimento licitatório.
13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o serviço 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, assinar
o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.
14.2. Para a assinatura do contrato, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser comprovadas as
condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais
ou cópias autenticadas.

Secretaria Municipal da Administração e Planejamento – Setor de Licitações
Avenida Olavo Moraes, 869 – Centro – Cep 96.780-900 – Camaquã/RS
Fone: (51) 3671 – 7237 / (51) 3671 – 7251
E-mail: licitacoes@smecam.com.br
7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

14.3. As certidões referidas nos itens 5.1.3 e 5.1.4, que tenham sido expedidas em meio eletrônico,
serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos
pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
14.4. 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.
14.5. 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.
14.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no
prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. O Registro de Preços será formalizado por meio da Ata de Registro de Preços, terá validade
de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, vedado os acréscimos quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, §
1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.
15.2. Nos termos do Art. 15, § 4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Camaquã, não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços da Ata, podendo utilizar,
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, deste fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
15.3. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocará a(s) licitante(s)
vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverá(ão) firmar a contratação no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura da Ata, contados da data de convocação feita
pelo Órgão Gerenciador, que se dará por correio eletrônico ou AR.
15.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou
Contrato dentro dos prazos fixados, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se as sanções legais cabíveis.
15.5. É facultado à Administração, convocar outro licitante, quando a proponente vencedora não
atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos supra referidos,
desde que respeitada a ordem de classificação para, comprovados os requisitos habilitatórios e feita
a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais
15.6. O término do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não implica extinção das
obrigações dela decorrentes, ainda em execução.
15.7. Da Ata de Registro de Preços constarão os preços, fornecedores, Órgãos Participantes e
condições a serem praticadas, conforme definido neste Edital.
15.8. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade
de condições.
15.9. O Registro do Preço não obriga a aquisição total da quantidade registrada.
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15.10. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou elevação
daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
15.11. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município poderá convocar o
fornecedor registrado para assinar o(s) possível(is) contrato(s), que deverá firmar a contratação no
prazo instituído de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, contados da data de
convocação feita pelo Município, por correio eletrônico ou por AR, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
15.12. Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, aplicar-se-á o previsto no artigo
7.º da Lei n.º 10.520/2002 serão convocados os licitantes remanescentes, segundo a ordem de
classificação.
15.13. Poderá ser emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos do artigo 62,
parágrafo 4.º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação do serviço, e mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de serviço, a fim de se
acelerar o trâmite de recebimento do serviço e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
16.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data de liberação da Nota
Fiscal pelo Setor Competente.
16.4. No caso de entrega fracionada o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a
conclusão da entrega total dos itens constantes na Autorização de Compras.
16.5. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total
conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
16.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
16.7. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do País.
16.8. O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
16.9. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratada deverá fornecer os dados
bancários (banco, agência e n° da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme
exigência do SIAFEM.
16.10. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
17. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
17.1. A execução se dará a partir das solicitações da Procuradoria Geral do Município e será
realizada pela contratada, conforme às necessidades.
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17.2. O prazo para a entrega dos cálculos realizados pela contratada deverá ser feita em até 48
(quarenta e oito) horas.
17.3. O recebimento dos serviços será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente
designado pela Secretaria solicitante da Prefeitura Municipal de Camaquã – RS.
17.4. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Camaquã – RS e não
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.
17.5. A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em
desacordo com o contrato.
17.6. Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato deverão
ser prontamente atendidas pela Contratada.
17.7. A Contratada responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e
deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional.
17.8. A Contratante, após a devida liquidação da despesa e posterior pagamento do serviço
adquirido, constituirá a Contratada como fiel depositária do mesmo, mediante assinatura do Termo
de Responsabilidade, até o gradativo e efetivo consumo, sem qualquer ônus para a Administração.
17.9. Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da lei nº 8.666/93, no que couber.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a
detentora da Ata, as penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam – se:
a) Advertência;
b) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor da nota de Empenho por dia de atraso
injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, pela recusa injustificada do
adjudicatório em executá-la;
d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município,
no prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida
a reabilitação, facultado a detentora da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade
competente, no prazo de 5 (cinco) dias da abertura de vistas ao processo.
18.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela Administração.
18.3. De aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do item 18.1, caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo
local.
18.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido
a Autoridade Competente, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
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19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de
impugnações deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, através do www.portaldecompraspublicas.com.br.
19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte
sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e www.camaqua.rs.gov.br
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou
apresentarem proposta relativa ao presente pregão.
20.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio.
20.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
20.5. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou
indenização, poderá a licitação ter:
a) Adiada sua abertura;
b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.
20.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes do
Foro da cidade de Camaquã - RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
20.7. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h30min às 12h e das
13h30min às 17h, na Prefeitura Municipal de Camaquã - RS, na Avenida Olavo Moraes, 869 em
Camaquã – RS, pelo Fone (51) 3671 – 7237 / (51) 3671 – 7251, E-mail: licitacoes@smecam.com.br
ou através do site: www.camaqua.rs.gov.br
20.8. Fazem parte deste edital:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Formulário para Apresentação da Proposta de Preço
Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços
Camaquã/ RS, 11 de janeiro de 2021.
Ivo de Lima Ferreira

Cristiane Silva da Cunha

Lisano R. A. Cardozo

Prefeito de Camaquã

Secretária Municipal da
Administração

Pregoeiro(a) Oficial
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 3/2021
TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço por Item
Modo de Disputa: Aberto
Processo n° 9/2021
Registro de Preços
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para realização de Perícias Contábeis,
Cálculos Judiciais Cíveis e Trabalhistas em processos, em que o Município de Camaquã
figure como parte da relação processual.
Os serviços descritos no Anexo II, foram estimados com base nos preços praticados
no mercado varejista da região, do Município de Camaquã – RS e a quantidade, prevista
para o exercício de 2021, foi estimada com base no consumo médio dos anos anteriores.
Código
Produto

Nome
Lote

Lote

Item

Quant

Unid.

Descrição dos Produtos/Serviços

15895

SMAP

1

1

300,00

UN

SERVIÇO CONTRATAÇÃO EMPRESA
ESPECIALIZADA

Valor referência
486,63

1. Os serviços abaixo discriminados deverão ser executados por contratada com
experiência comprovada na elaboração de perícias e cálculos contábeis, nas áreas
Cível e Trabalhista (impugnação de cálculos, manifestação e impugnação de laudo
pericial contábil, cálculos de liquidação), especialmente envolvendo ações ajuizadas
por servidores públicos, estatutários e celetistas, nas obrigações geradas pelo seu
vínculo com o Município, inclusive referente ao piso nacional do magistério;
2. Peritos com formação Contábil e/ou Administração e/ou Economia para fins de
realização de perícias voltadas à administração pública e plano de cargos e salários;
Peritos devidamente registrados nos órgãos de classe;
3. A empresa vencedora prestará serviços de perícia na relação de trabalho, conferindo
cálculos e ajustando os valores em contestações realizadas pelo Município, em
demandas propostas por servidores públicos, estatutários ou celetistas.
4. Os laudos e os pareceres contábeis deverão ser realizados por contador,
administrador ou economista que esteja devidamente registrado e habilitado no Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração ou Conselho
Regional de Economia.
5. As empresas licitantes deverão formalizar proposta demonstrando o valor unitário
para elaboração dos cálculos periciais, considerando como teto inicial o valor referencial constante no presente processo licitatório.
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6. As empresas licitantes (Matriz ou Filial) devem estar localizadas em um raio de no
máximo 200 Km da sede da Prefeitura Municipal no caso de somente a Filial atender
a distância fixada, ela (Filial) deverá reunir, por si só, todas as condições de atender
plenamente o contrato, com a melhor técnica e qualidade pericial esperada.
7. Os processos serão – por regra - encaminhados de forma eletrônica para a contratada realizar a(s) perícia(s), retornando-os da mesma forma, juntamente com o laudo
e o memorial de cálculo; eventualmente, em especial em razão da complexidade ou
do volume do processo, poderá ser necessária a remessa física do processo, quando
todas as despesas de traslado (ida e volta) correrá por conta da contratada.
8. O prazo de duração dos serviços será de 12 (doze) meses a contar da ata de registro
de preços, que será formalizada logo após a homologação do processo.
9. A execução se dará a partir das solicitações da Procuradoria Geral do Município e
será realizada pela contratada, conforme às necessidades.
10. O prazo para a entrega dos cálculos realizados pela empresa vencedora deverá ser
feita em até 48 (quarenta e oito) horas.
11. Serão registrados em ata 300 unidades de serviço prestado = 300 laudos a serem
realizados. Cada laudo, conforme a boa prática pericial recomendar, deverá estar
acompanhada do respectivo memorial de cálculo.
12. Os trabalhos serão conduzidos com base nos autos de processos judiciais, leis municipais, sempre com o auxílio (informações pertinentes) da Procuradoria Geral do
Município, que se responsabilizará pela solicitação dos serviços, podendo se valer
de informação oficial expedida pelos demais órgãos da Administração Pública municipal de Camaquã.
13. Para as análises dos processos deverão ser observadas as normas que albergam
aos servidores públicos municipais, registros e documentos, tendo em vista os aspectos e/ou exigências de natureza administrativa, legal e fiscal, exames específicos
de rotinas, documentação, contratos de prestação de serviços, cartão-ponto, recibos
de pagamento e afins.
14. A empresa vencedora sempre deverá apresentar laudo e/ou parecer contábil por
escrito, com apresentação pormenorizada dos cálculos, em forma de planilhas, contendo conclusões claras e precisas.
15. Os laudos deverão contemplar os resultados finais dos processos, individualmente,
devendo conter, inclusive, elementos de prova inclusos nos autos dos processos ou
adquiridos em diligências que o perito-contador tenha efetuado.
16. O laudo pericial deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:
a) Síntese do objeto da perícia;
b) Metodologia adotada para os trabalhos periciais;
c) Identificação das diligências realizadas;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Legislação aplicada;
Transcrição e resposta aos quesitos, quando houver.
Transcrição e resposta no parecer contábil;
Conclusão;
Anexos (planilhas, diligências, laudos e outros);
Apêndices;
Assinatura do Perito com nº do registro no CRC, comprovada mediante declaração de habilitação profissional – DHP.

17. Havendo a necessidade de refazer o laudo ou perícia sem que o Município tenha,
ou concorra na culpa, os novos ou complementares serviços serão realizados sem
ônus para o Ente contratante.
18. Para demonstrar a sua qualificação técnica, a proponente deverá apresentar os
seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do(s)
profissional(is) técnico(s), de nível superior, pelo(s) qual(is) tenha(m) sido contratado(s) para a execução de serviço similar em características e quantidades, ao objeto do presente certame.
b) Comprovante de registro junto ao CRC, CRA ou CORECON do(s) profissional(is)
técnico(s), em vigor.

Camaquã, 18 de dezembro de 2020.

Cristiane Silva da Cunha
Secretário da Administração
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 3/2021
TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço por Item
Modo de Disputa: Aberto
Processo n° 9/2021
Registro de Preços
ANEXO II
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
______________________________________________________________________________
(razão social da empresa)
CNPJ n° ___________________________ com sede na _______________________________
(n° de inscrição)
______________________________________________________________________________
(endereço completo)
Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico
n° 3/2021, vem apresentar a seguinte proposta de preço:

Lote

Item

Quant.
máxima

1

1

300,00

Código Unid.
15895

UN

Descrição
SERVIÇO CONTRATAÇÃO
ESPECIALIZADA

Valor Unitário

Valor Total

EMPRESA

Prazo de execução de serviço: _____________________________________________________
N° da conta corrente: _____________________________________________________________
Banco (cód): ____________________________________________________________________
Agência (cód): __________________________________________________________________
Telefone / Fax / E-mail para contatos: _______________________________________________
______________________________________________________________________________
Local e Data
______________________________________________________________________________
Assinatura do responsável pela Empresa
Nome ou Carimbo: ___________________________
Cargo ou Carimbo: ___________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 3/2021
TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço por Item
Modo de Disputa: Aberto
Processo n° 9/2021
Registro de Preços
ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/___ - VALIDADE: 12 (doze) meses
O Município de Camaquã, neste ato representado por seu Prefeito ____________________,
doravante denominado MUNICÍPIO, com interveniência do Pregoeiro Municipal,
Sr.
____________________, e a empresa ________________, estabelecida na rua
_____________________, n° _____, CNPJ n° ______________, pelo seu representante infraassinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do Art. 15 da Lei
Federal 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883 de 09 de Junho de 1994,
Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Municipais n° 6904/2005, 7800/2005, 14.250/2011,
20.861/2018 e 21.320/2018 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do
Pregão Eletrônico n° ___/___, para registro de preços, conforme consta do processo administrativo
próprio n° ___/___, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS CONTÁBEIS, CÁLCULOS JUDICIAIS
CÍVEIS E TRABALHISTAS EM PROCESSOS, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ FIGURE
COMO PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL abaixo especificados:
Item

Quantidade mínima

Unidade

Especificação

Valor Unitário

Valor Total
TOTAL

1.2. A detentora da ata de registro, quando da solicitação pela Secretaria deverá atender
imediatamente às solicitações de serviço.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
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2.2. Nos termos do Art. 15, § 4° da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Camaquã, não será obrigado
a execução, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos na Cláusula I, podendo
utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada execução decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° ___/___, que a procedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento
das partes.
CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota
Fiscal pelo Setor Competente, mediante depósito na seguinte conta bancária da detentora da ata:
● Banco: _____________________________________
● Agência: ____________________________________
● Conta: ______________________________________
3.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total
conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
3.5. O CNPJ da detentora da ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
4.1. O recebimento dos serviços será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente
designado pela Secretaria solicitante da Prefeitura Municipal de Camaquã – RS.
4.2. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Camaquã – RS e não exclui
nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
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irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.
4.3. A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em
desacordo com o contrato.
4.4. Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada.
4.5. A Contratada responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e
deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional.
4.6. A Contratante, após a devida liquidação da despesa e posterior pagamento do serviço
adquirido, constituirá a Contratada como fiel depositária do mesmo, mediante assinatura do Termo
de Responsabilidade, até o gradativo e efetivo consumo, sem qualquer ônus para a Administração.
4.7. Em caso de não conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da lei nº 8.666/93, no que couber.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. – DO MUNICÍPIO:
5.1.1. Atestar nas notas fiscais/ fatura a efetiva execução dos serviços desta Ata, conforme ajuste
representado pela Nota de Empenho;
5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a
perfeita execução do Empenho;
5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no Setor Competente;
5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sansão.
5.1.6. Realizar periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade ou não
do registro de preço ofertado pelo presente certame.
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5.2. – DA DETENTORA DA ATA:
5.2.1. Fornecer o serviço nas especificações e qualidades exigidas, no preço, prazo e forma
estipulados na proposta:
5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos fornecidos;
5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1. Os contratos de execução decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados pela retirada da Nota de Empenho pela Detentora.
6.2. A detentora da presente ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda prestação de serviço deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na cópia
que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que tiver recebido além da identificação de
quem procedeu ao recebimento.
6.5. A Cópia da Nota de Empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser
anexada ao processo de administração da ata.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita. Atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho sujeitarão a
detentora da Ata, às penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam:
a) Advertência;
b) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso
injustiçado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, pela recusa injustificada do
adjudicatário em executá-la;
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d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimentos de contratar com o
Município, com prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida
a reabilitação, facultando a detentora da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade
competente, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas ao processo.
7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela administração.
7.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do item 7.1, caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo
local.
7.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido
ao Diretor da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contratado, poderá restabelecer-se a relação
pactuada, nos termos da Lei Federal n°8.666/93, mediante requerimento expresso do contratado, a
critério da administração.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços,
a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
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9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando – se o comprovante ao processo de
Administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, por
02 (duas) vezes consecutivas, considerando – se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO
10.1. A prestação de serviço da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, em cada
caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar a Comissão
Permanente de Licitações / Sistema de Registro de Preços, os quantitativos de serviços executados.
10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será,
igualmente, autorizadas pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
CLÁUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico n° ___/___ e a proposta da empresa
________________________ classificada em 1° lugar no certame supranumerado.
12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883/94, pelo Decreto Municipal nº 7485/2002 no que não colidir com a primeira, Decreto
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nº 7962/2003 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais
de Direito.
CLÁUSULA XIII – DO FORO
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Camaquã, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.
E por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas
abaixo.

Ivo de Lima Ferreira

Lisano R. A. Cardozo

XXXXXXXXXXXX

Prefeito de Camaquã

Pregoeiro(a) Oficial

Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:
_________________________________________
_________________________________________
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