
 

 

  

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022 

 

“AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

TURÍSTICA, COM ARTE, CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO, PARA OS MUNICIPIOS 

INTEGRANTES DO CONDESUS QUARTA 

COLONIA - RS.” 

 

O CONDESUS Quarta Colônia, - RS, que integra os municípios de Agudo, Dona 

Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do 

Polesine e Silveira Martins através de seu Pregoeiro, torna público que no dia 17 de maio 

de 2022 às 9h00, na Sala de Reuniões do CONDESUS Quarta Colônia, sito  a Rua 

Maximiliano Vizzotto, nº 598, São João do Polesine,  serão recebidos os envelopes de 

proposta e documentação para a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 

do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM ARTE, CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO, PARA OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONDESUS 

QUARTA COLONIA - RS, de acordo com as quantidades, características, 

especificações e condições constantes no Anexo I, parte integrante deste presente edital. 

A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e condições 

previstas no Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições: 

 
1. O OBJETO: 

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM ARTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO, 

PARA OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONDESUS QUARTA COLONIA 

- RS, de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 

constantes no, Anexo I do presente edital. 

1.2. Caberá à empresa proponente o fornecimento das Placas devidamente 

instaladas junto aos pontos georreferenciados  no Anexo I. 

1.3. As placas que irão compor a sinalização turística no perímetro urbano e rural 

dos Municípios integrantes do CONDESUS, seguirão todas as especificações baseadas 

no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – CONTRAN – Volume III e também 

do Guia Brasileiro de Sinalização Turística. 

1.4. O padrão de cores, linhas e letras será definido posteriormente de acordo 

com a função de sinalização da placa. 

1.5. As placas serão adquiridas com recursos próprios e dos municípios 

integrantes do CONDESUS. 

1.6. As empresas participantes deverão respeitar as Normas das NR 06, NR 10 e 

NR 35, conforme suas alterações e demais NRs necessárias para a execução do objeto 

contratado. 

1.7. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  

 

01        CONS.DESENV.SUST. QUARTA  COLONIA                                                           



 

 

  

 

 

03        CULTURA E TURISMO                                                                                      

23        Comercio e Servicos                               

695      Turismo                                          

0025     Promoção de Turismo                             

1.004    SINALIZACAO   TURISTICA   DA   QUARTA COLONIA 

3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                               

3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as 

exigências estabelecidas neste edital e, 

2.1.1. Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a 
Administração Pública em todas as esferas; 

2.1.2. Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1. Os interessados deverão entregar, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo 

deste Edital, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de 

Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente 

fechados e indevassáveis, podendo ser rubricados no seu fecho, contendo em sua parte 

externa os seguintes dizeres: 
Ao CONDESUS Quarta Colônia  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2022 Pregão Presencial nº 002/2022 

Envelope n° 1 – PROPOSTA 

Nome do Proponente: 

Ao CONDESUS Quarta Colônia  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2022 Pregão Presencial nº 001/2022 

Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, 

diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e 

credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 

no interesse do representado. 

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de 

sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, além de Cartão CNPJ de registro na Receita 



 

 

  

 

 

Federal. 
b) Se representante legal, deverá apresentar: 
b.1.) Instrumento público ou particular de procuração (COM FIRMA 

RECONHECIDA), em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas 

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

constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; 

OU; 

b.2) Termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO IV deste edital) 
(COM FIRMA RECONHECIDA) outorgado pelos representantes legais do licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), 

deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da 

empresa. 
c) Se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

4.2.1. Os documentos necessários ao Credenciamento deverão ser 

apresentados por fora do envelope nº 01 Proposta. 

4.2.2. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência 

pelo pregoeiro. 

4.2.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.3. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme ANEXO III, a qual deverá 

ser apresentada por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de 

Credenciamento ou outro documento conforme item 4.2. 

4.4. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para 

exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 

presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 

licitação. 

4.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.16 a 

7.18, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração firmada por contador e pelo Representante Legal, de 

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1. No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 

inicialmente, receberá os envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os 

Documentos de Habilitação (Envelope nº 2). 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 

será aceito a participação de nenhuma licitante retardatária. 
5.3. Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório. 

 
6. PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico 

em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 



 

 

  

 

 

redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 

empresa, nos moldes do Anexo II deste edital, e deverá conter a razão social completa da 

empresa, endereço atualizado, número do CNPJ, telefone/fax/celular/e-mail (se houver) e 

nome da pessoa indicada para contatos. 

6.2. Deve ser indicado preço unitário e global, em moeda nacional, contendo, ainda, 
a descrição completa dos produtos ofertados. No referido preço deverão estar incluídas a 

instalação das placas, além de quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que 

correrão por conta do licitante vencedor. 

6.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 
no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

6.4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data-limite 

prevista para entrega das propostas, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 

8.666/93 e no art. 6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

6.5. A empresa deverá oferecer garantia de no mínimo 01 (um) ano para as placas e de 

02 (dois) para os serviços de instalação. 

6.6. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as 

que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 

as que não atenderem aos requisitos do Item 6; 
b) As propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

c) As propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor 

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 
àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até 
a proclamação do vencedor. 

7.2. Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 

1.00% sobre o valor do item apurado após cada lance. 

7.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

escritas. 

7.4. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores, serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço, até a proclamação do vencedor. 

7.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços. 
7.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
7.8. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização 

de aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do 



 

 

  

 

 

processo, onde esses macetes tendem a retardar o procedimento. 

7.9. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no Item 16 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.11. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e global e o valor estimado para a contratação, podendo, o 

Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 

Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-o com os valores consignados em Planilha de Preço Médio, decidindo 

motivadamente a respeito. 

7.14. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

7.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital; 
7.16. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como 

critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas 

de pequeno porte que atenderem ao item 3.4., deste edital. 
7.17. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 

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

cento) à proposta de menor valor. 
7.18. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte  

forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior 
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame. 

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

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

classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se 

enquadrarem na hipótese do item 7.16 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

previsto na alínea “a” deste item. 

c) Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências 
do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 

d) O disposto nos itens 7.16 e 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte que atenderem ao item 3.4. deste edital. 

7.19. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 

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



 

 

  

 

 

dos recursos interpostos. 

7.20. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 

Departamento de Compras e Licitações deste Município. 

7.21. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes 

presentes. 

 

8. DA HABILITAÇÃO: 

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

ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir: 

 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Cartão CNPJ; 
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

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

documentos de eleição de seus administradores. 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por 

conta do credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à 

Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela 

Receita federal do Brasil; 

b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da 

licitante; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede 

da licitante;  

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço; 

e) Certidão Negativa Trabalhista.  

 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado ou certidão 

em nome da empresa licitante, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

comprovando o fornecimento e instalação satisfatórios de placas de sinalização. 



 

 

  

 

 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de 

apresentação da proposta. 

 
8.1.5. DEMAIS DOCUMENTOS: 

a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, Lei nº. 9854/99 e no Decreto nº.4358/2002, de que não emprega menor 

de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos – Anexo V. 

b) Declaração que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidores 

públicos da ativa, ou empregados de empresas públicas ou de sociedade de economia mista. 

 

8.2. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante 

retirá- lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

envelope. 

OBS: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por 

meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

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

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o item em que tiver sido vitorioso. 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata 

da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os 

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

recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

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

9.4. Após a adjudicação do objeto, será realizada a homologação do resultado da 

licitação pela autoridade competente.  

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 

Pública do Pregão, terá ele, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso. 

10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 

03 (três) dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do 

prazo da recorrente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 



 

 

  

 

 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, pessoalmente, 

por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

 

11. DOS PRAZOS: 

11.1. O CONDESUS QUARTA COLONIA, convocará regularmente a licitante 

vencedora para assinar o termo de Contrato dentro prazo de 02 (dois) dias, prorrogável por uma 

vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas em Lei e no subitem 10.2. 

11.2. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não 

celebrar o contrato e/ou recusar a receber a nota de empenho e/ou ordem de 

entrega/fornecimento, deixar de realizar o serviço ou apresentar documentação falsa exigida 

para a licitação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato/nota de empenho, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CONDESUS pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, bem como sujeito à multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor 

total da proposta financeira/contrato, atualizado, conforme Lei nº 8.666/93. 

11.3. O prazo de para execução do referido objeto é de 60 (sessenta) dias a contar da 

data de assinatura do Contrato. Com 15 dias para realização da arte, 05 dias para a aprovação 

do CONDESUS ou solicitação de alteração se houver, 07 dias para a empresa apresentar a arte 

final, 03 dias para aprovação final pelo CONDESUS, 30 dias para a confecção e instalação 

das 20 unidades de placas, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por 

igual período, a critério da Administração, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-93. 

 

12. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

12.1. O fornecimento do objeto dar-se-á dentro das condições contidas no processo 

licitatório, condicionando a fiscalização e acompanhamento a ser exercido pelo CONDESUS, 

sendo a licitante contratada integralmente responsável por imperfeições que forem 

constatadas, não sendo a vistoria e fiscalização motivo para diminuição de sua 

responsabilidade por irregularidades verificadas ao final. 

12.2. A execução dos serviços, objeto deste contrato, será acompanhada e fiscalizada 

por Servidor designado pelo CONDESUS QUARTA COLONIA. 

12.3. Eventuais deficiências ou anormalidades constatadas por ocasião do 

acompanhamento e fiscalização deverão ser registradas e constituirão objeto de regularização 

das imperfeições constatadas, em 48 horas, sem prejuízo de demais cominações. 

12.4. O CONTRATANTE poderá determinar a paralisação da execução por ocasião 

do acompanhamento e fiscalização. 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

13.1. Fornecer o objeto do certame nas condições e formas previstas no presente Edital. 

13.2. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados ou terceiros em razão de acidentes por ação ou omissão dolosa ou culposa de 

prepostos da Contratada ou de quem em seu nome agir, vindo a responder ainda pelos danos 



 

 

  

 

 

eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência de descumprimento a 

quaisquer das cláusulas previstas em Contrato. 

13.3. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado 

inclusive transporte, instalação, mão de obra, seguros de acidentes, impostos, contribuições 

previdenciárias e fiscais, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução 

dos serviços, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 

13.4. Manter-se durante toda a vigência do Contrato resultante do presente Pregão 

Presencial, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação em conformidade com o Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

13.5. Apresentar, após a instalação das placas, ART ou RRT do projeto estrutural 

e ART ou RRT de execução. 

13.6. Fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano para as placas e de 02 (dois) para os 

serviços de instalação, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Fatura das Placas e 

serviços de instalação. 

 
14. OBRIGAÇÕES DO CONDESUS QUARTA COLONIA: 

14.1. Acompanhar a execução do previsto no Contrato, nos termos do inciso III do art. 

58 e com art. 67 da Lei nº 8666/93, através do fiscal do contrato, que exercerá ampla e irrestrita 

fiscalização e gestão do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive às obrigações da contratada 

constantes deste Edital. 

14.2. Efetuar o pagamento das placas, sendo que a Contratada deverá apresentar a nota 

fiscal/fatura. A apresentação desta deverá discriminar o objeto, e será devidamente atestada 

pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital e no Contrato. 

14.3. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as 

respectivas especificações, comunicando a Contratada qualquer insatisfação quanto ao 

fornecimento executado. 
14.4. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
14.5. Atestar a execução do objeto contratual por meio do Gestor da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo após sanadas todas as pendências 

citadas. 

 

15. DO PAGAMENTO: 

15.1. O pagamento será efetuado em até dez dias úteis após a efetiva entrega e instalação 

das placas, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá conter em local de 

fácil visualização a indicação do nº do Pregão, a fim de acelerar o tramite de recebimento e 

posterior liberação de pagamento do documento. 

15.2. O pagamento será feito através de depósito bancário em conta corrente ou 

poupança em nome da Empresa vencedora do certame, nas agências do Banco do Brasil, 

Banrisul, Sicredi, Caixa ou outra a ser informada, através dos Recursos Orçamentários 

correspondentes. 

15.3. As placas serão adquiridas com recursos próprios e dos municípios integrantes do 

CONDESUS (Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal 

Grande, Restinga Seca, São João do Polesine e Silveira Martins). 



 

 

  

 

 

15.4. O valor global determinado engloba toda e qualquer despesa necessária a 

execução do objeto contratual, tais como: instalação, quaisquer vantagens, abatimentos, 

impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte 

ou terceiros, que correrão por conta da CONTRATADA. 

16. DAS PENALIDADES: 

16.1. A recusa pelo fornecedor em executar o objeto adjudicado acarretará a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

16.2. Nos termos da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do 

Cadastro do Município, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
b) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
c) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
d) comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal; 
e) fraudar ou falhar na execução do contrato. 
16.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
16.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS: 

17.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 

Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis 

antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o 

viciaram. 

17.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não 

a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

17.3. Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação 

do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor 

recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar 

ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
17.4. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de 

recurso. 
17.5. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem 

às razões indicadas pelo licitante na sessão pública. 

17.6. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. Qualquer informação ou dúvida de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao CONDESUS Quarta 

Colônia, sito na Rua Maximiliano Vizzotto, nº 598, ou pelo e-mail: 

condesus@condesusquartacolonia.com.br, ou pelo telefone (55) 3269-1022, no horário de 

expediente,  preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada 

mailto:condesus@condesusquartacolonia.com.br,


 

 

  

 

 

para recebimento dos envelopes. 

18.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no CONDESUS Quarta Colônia. 

18.3. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes 

aos ora fixados. 

18.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

documentação o endereço e os números de telefone e o e-mail. 

18.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

18.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

18.7. A Administração Municipal poderá optar por apenas uma proposta, rejeitá-las 
todas, anular ou revogar a Licitação, nos casos previstos em Lei, sem que, por este motivo, 

tenham os participantes direito a qualquer reclamação ou indenização. 

18.8. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor 

deste certame, farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 

 

19. ANEXOS DESTE EDITAL: 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO II – Modelo Proposta de Preços; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de atendimento as condições de habilitação e de 

que não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 

administração e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 

pública; 

ANEXO IV – Modelo de credenciamento;  

ANEXO V – Modelo de Declaração de  menores;  

ANEXO VI – Minuta Contratual. 

 

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Faxinal do 

Soturno - RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

São João do Polesine -  RS, 25 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Presidente do CONDESUS Quarta Colônia 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e  aprovado por esta Assessoria 

Jurídica. 

Em / / . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessora Jurídica 

 



 

 

  

 

 

ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 

 

PROJETO BÁSICO 

 

O Projeto Básico é composto por: 

 
1. MEMORIAL DESCRITIVO 
2. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 1 
3. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 2 
4. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 3 
5. CONTEUDO E ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS TIPO 1 
6. CONTEUDO E ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS TIPO 2 
7. CONTEUDO E ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS TIPO 3 

8. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

PROJETO BÁSICO (ETAPA 1) SINALIZAÇÃO TURÍSTICA QUARTA COLÔNIA 
 

O Projeto Básico é composto por: 
 

1. MEMORIAL DESCRITIVO 
2. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 1 
3. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 2 
4. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 3 
5. CONTEUDO E ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS TIPO 1 
6. CONTEUDO E ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS TIPO 2 
7. CONTEUDO E ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS TIPO 3 

8. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

 
 
1. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

A primeira etapa da sinalização turística nos 9 municípios do território da Quarta Colônia será composta por 3 modelos de placas. As 
especificações foram feitas levando em consideração as demandas de sinalização do território.  

O padrão de cores, linhas e letras será definido posteriormente, com a empresa que será contratada para elaborar a arte das placas. Contudo, 
devem possuir revestimento em películas refletivas Grau Técnico e diagramação para uma velocidade diretriz de 60 km/h nas rodovias e 40 km/h nas vias 
internas da cidade e estradas vicinais (conforme Guia Brasileiro de Sinalização Turística da Embratur e Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT, em suas 
versões mais atualizadas). 

O Projeto Básico foi elaborado pelo CONDESUS em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, tendo como responsável técnica a 
Engenheira Civil Daniela Daiane Walker – CREA/RS 243518. 

O presente projeto prevê a confecção e instalação de 20 placas nos 9 municípios da Quarta Colônia, sendo 8 painéis interpretativos (adesivados 
frente e atrás); 11 totens informativos e 1 painel publicitário, distribuídos da seguinte forma: 

- 2 placas no município de Agudo; 
- 2 placas no município de Dona Francisca; 
- 2 placas no município de Faxinal do Soturno; 
- 2 placas no município de Ivorá; 



  

 

 

- 2 placas no município de Nova Palma; 
- 2 placas no município de Pinhal Grande; 
- 2 placas no município de Restinga Seca; 
- 2 placas no município de São João do Polêsine; 
- 2 placas no município de Silveira Martins; 
- 1 placa na sede do CAPPA/UFSM e do CONDESUS QUARTA COLÔNIA e por fim; 
- 1 painel publicitário localizado no trevo do Santuário, próximo à RS 287.  
 
Atenta-se ao fato de que os locais onde serão instaladas as placas podem sofrer alterações, mas não irá ultrapassar os limites do município 

indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

2. LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 



  

 

 

3. LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS TIPO 

 



  

 

 

 
4. LOCALIZAÇÃO DA PLACA TIPO 3 

 

3 



  

 

 

 
5. DETALHAMENTO DA PLACA TIPO 1 – PAINÉIS INTERPRETATIVOS 

 
Figura 1 – Modelo de painel interpretativo 
 

 
 
 

Especificações Técnicas:  

 

a) Especificações técnicas: Painel interpretativo de 1,00m x 1,20m, em chapa de aço galvanizado n° 18, revestida com película refletiva grau engenharia 

prismática. Suporte de estrutura metálica em tubos de aço galvanizado 2" (pol), espessura de 2mm, altura de 1,90m. O painel deve ser fixado à um 



  

 

 

quadro feito de cantoneiras de aço galvanizado de 1.1/4” com fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150 e fixado ao suporte com braçadeiras, 

formando um ângulo de 50° graus em relação ao solo. Os painéis devem ser providos de aletas antigiro. 

 

b) Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) 

com dimensões de 0,30m x 0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade. 

 
 

A seguir temos a ilustração figurativa do painel interpretativo, visto que o edital prevê a contratação de uma empresa para elaboração da arte das 

placas. O conteúdo para elaborar a arte será fornecido pela Universidade Federal de Santa Maria. 

 

 
 

 
 

Figura 1.1 – Ilustração figurativa do painel interpretativo. 

O painel 
interpretativo poderá 
ter informações sobre 
a formação geológica 
do geossítio, fauna e 
flora local, podendo 

ter fotografias, 
infográficos, mapas e 
terá uma identidade 
visual elaborada para 

o Geoparque. 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

6. DETALHAMENTO DA PLACA TIPO 2 – TOTENS INFORMATIVOS 
 

Figura 2 – Modelo de totem informativo 
 

 
 

a) Especificações técnicas: Totem informativo de 0,60m x 1,80m, com 2 chapas em aço 
galvanizado n° 18, revestidas com película grau engenharia prismática. Suporte de 
estrutura metálica em aço galvanizado de 75mm x 75mm, espessura de 2,65mm, altura 
de 3,00m e treliçado por perfis 20mm x 20mm, espessura de 2mm. O painel deve ser 
fixado ao suporte pelas bordas externas na chapa com fita 3M VHB Dupla face de 
espuma CV-150. 
 

b) Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto armado 
(FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com dimensões de 0,30m 
x 0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade.   
 
A seguir temos a ilustração figurativa dos totens informativos, visto que o edital prevê a 

contratação de uma empresa para elaboração da arte das placas. O conteúdo para elaborar a 
arte será fornecido pela Universidade Federal de Santa Maria. 

 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 – Ilustração figurativa do totem informativo. 
 

Observações: Na frente do totem estará a indicação e o nome do Geossítio. Já o verso 
do totem terá as mesmas medidas da frente, e poderá conter um mapa de localização do 
Geossítio, informações em texto como: dados geológicos, flora e fauna, cultura, etc., além de 
ilustrações, fotos e diagramas e terá uma identidade visual elaborada para o Geoparque. 
 
 
 
 
 

 
 

FRENTE VERSO 



 

 

  

 

 

7. DETALHAMENTO DA PLACA TIPO 3 – PAINEL PUBLICITÁRIO 
 
Figura 3 – Modelo de painel publicitário 
 

 
 
 

a) Especificações técnicas: Painel publicitário de 3,00m x 9,00m, formado por 9 chapas (1,00m x 3,00m) de 
aço galvanizado n° 18 coladas e fixadas em quadro de aço galvanizado feito com cantoneiras de 
1.1/4”mm, sendo as chapas revestidas com película grau engenharia prismática. Suporte feito em 
estrutura metálica de aço galvanizado em perfil "U" (127,00mm x 50,00mm), espessura de 3,00mm e 
comprimento 5,00m. O painel deve ser fixado ao quadro com fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150 
e, posteriormente, fixado aos 5 postes de suporte com braçadeiras e aletas antigiro. 
  

b) Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto armado (FCK 18 e 8 barras 
Ø 6,3mm com 6 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com dimensões de 0,40m x 0,40m x 1,50m, verificando-se a 
estabilidade e resistência do solo. Estas placa ficará ao lado da rodovia ficando afastada 1,00m do 
acostamento e a 1,50m de altura da rodovia e em local de boa visibilidade, mas de maneira que não 
interfira nas demais sinalizações viárias. 

 
A seguir temos a ilustração figurativa do painel publicitário, visto que o edital prevê a contratação de uma 

empresa para elaboração da arte das placas. O conteúdo para elaborar a arte será fornecido pela Universidade 

Federal de Santa Maria. 



 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.1 – Ilustração figurativa da placa publicitária. 

 
 
Especificações gerais: 
 

Todas as chapas usadas para a confecção das placas deverão ser moduladas de aço galvanizado n° 18 
(1,25mm), tratadas, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, devem ser passadas 
por um processo de limpeza e desengraxamento, de forma a garantir perfeita aderência das películas refletivas. 
Além disso, as chapas de aço galvanizado deverão ter no seu verso uma pintura eletrostática a pó, em epóxi, na 
cor preta e uma secagem em estufa a 200ºC. Os reforços estruturais devem atender a norma ABNT NBR 
11904/92. 

O projeto contempla, detalhadamente, todos os elementos que o compõe, as especificações técnicas, 
legendas e os locais de implantação, conforme o Código Nacional de Trânsito, Resolução 160 do CONTRAN, 
Guia Brasileiro de Sinalização Turística e especificações dos órgãos sob cuja circunscrição se localiza as rodovias 
e vias urbanas onde será colocada a sinalização. 

Os 3 tipos de elementos de sinalização projetados devem ser executados de acordo com as normas 
e/ou regulamentos do Código Brasileiro de Trânsito, do DNIT, do DAER/RS, da EMBRATUR e da ABNT, tanto as 
placas quanto os suportes de sustentação e os mecanismos de fixação. Inclusive, a sua instalação deve ser feita 
em locais que não interfiram a sinalização viária de segurança e/ou atrapalhem a livre circulação de pessoas. 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

O prazo de para execução das placas é de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do Contrato. 
Com 15 dias para realização da arte, 05 dias para a aprovação do CONDESUS ou solicitação de alteração se 
houver, 07 dias para a empresa apresentar a arte final, 03 dias para aprovação final pelo CONDESUS, 30 dias 
para a confecção e instalação das 20 unidades de placas, 

   



 

 

  

 

 

 
 

 

Tempo:  Ação 

15 dias Elaboração da arte 

5 dias Aprovação da arte pelo CONDESUS 

7 dias  Apresentação da arte final 

3 dias  Aprovação final pelo CONDESUS 

30 dias Confecção e instalação das 20 unidades de placas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Clovis Alberto Montagner  

Presidente do CONDESUS 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 

ANEXO II 

- MODELO DE PROPOSTA 

 

PROPOSTA 
FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  Contato:  
Endereço: 

Cidade: Estado:          CEP:  
Fone:  E-mail:  
Dados Bancários: 

AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM ARTE, CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÃO, PARA OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONDESUS QUARTA 
COLONIA - RS 

Item Descrição 
Valor em R$ 

Unitário Global 

1 PLACA TIPO 1 – PAINEL INTERPRETATIVO   

 Arte: Desenvolvimento da arte conforme informação 

recebida que deverá compor o painel, que deverá ser 

aprovado pela equipe do Geoparque Quarta Colônia por 

escrito. 

Especificações Técnicas: Painel interpretativo de 1,00m x 

1,20m, em chapa de aço galvanizado n° 18, revestida com 

película refletiva grau engenharia prismática. Suporte de 

estrutura metálica em tubos de aço galvanizado 2" (pol), 

espessura de 2mm, altura de 1,90m. O painel deve ser fixado 

à um quadro feito de cantoneiras de aço galvanizado de 

1.1/4” com fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150 e 

fixado ao suporte com braçadeiras, formando um ângulo de 

50° graus em relação ao solo. Os painéis devem ser providos 

de aletas antigiro. 

Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em 

sapatas de concreto armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm 

com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com dimensões de 0,30m x 

0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade. 

 Quantidade: 08 (oito) unidades 

Valor de Referência Total do Item: R$ 15.960,00 

  

2 PLACA TIPO 2 – TOTEM INFORMATIVO   



 

 

 Arte: Desenvolvimento da arte conforme informação 

recebida que deverá compor o painel, que deverá ser 

aprovado pela equipe do Geoparque Quarta Colônia por 

escrito. 

Especificações Técnicas: Totem informativo de 0,60m x 

1,80m, com 2 chapas em aço galvanizado n° 18, revestidas 

com película grau engenharia prismática. Suporte de estrutura 

metálica em aço galvanizado de 75mm x 75mm, espessura de 

2,65mm, altura de 3,00m e treliçado por perfis 20mm x 

20mm, espessura de 2mm. O painel deve ser fixado ao 

suporte pelas bordas externas na chapa com fita 3M VHB 

Dupla face de espuma CV-150. 

Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em 

sapatas de concreto armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm 

com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com dimensões de 0,30m x 

0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade   

Quantidade: 11 (onze) unidades 

Valor de Referência Total do Item: R$ 26.200,00 

  

3 PLACA TIPO 3 – Painel Publicitário   

 Arte: Desenvolvimento da arte conforme informação 

recebida que deverá compor o painel, que deverá ser 

aprovado pela equipe do Geoparque Quarta Colônia por 

escrito. 

Especificações Técnicas: Painel publicitário de 3,00m x 

9,00m, formado por 9 chapas (1,00m x 3,00m) de aço 

galvanizado n° 18 coladas e fixadas em quadro de aço 

galvanizado feito com cantoneiras de 1.1/4”mm, sendo as 

chapas revestidas com película grau engenharia prismática. 

Suporte feito em estrutura metálica de aço galvanizado em 

perfil "U" (127,00mm x 50,00mm), espessura de 3,00mm e 

comprimento 5,00m. O painel deve ser fixado ao quadro com 

fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150 e, 

posteriormente, fixado aos 5 postes de suporte com 

braçadeiras e aletas antigiro. 

Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em 

sapatas de concreto armado (FCK 18 e 8 barras Ø 6,3mm 

com 6 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com dimensões de 0,40m x 

0,40m x 1,50m, verificando-se a estabilidade e resistência do 

solo. Estas placa ficará ao lado da rodovia ficando afastada 

1,00m do acostamento e a 1,50m de altura da rodovia e em 

  



 

 

local de boa visibilidade, mas de maneira que não interfira 

nas demais sinalizações viárias. 

Quantidade: 01 (um) unidades 

Valor de Referência Total do Item: R$ 26.780,00 

Valor Global de Referência: R$ 71.560,00 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta reais). 

Valor Global: R$ ..................( ) 

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data-limite prevista 

para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-

07-2002. 

Os itens oferecidos atendem integralmente as especificações do ANEXO I, com detalhamentos das 

especificações técnicas e instalação, devendo ser observado e usado como referencia o Projeto 

Básico. 

Prazo de execução: Em até 60 (sessenta) dias. 

O preço será mantido fixo e irreajustável durante toda a vigência do CONTRATO. 

DECLARAÇÃO: 

Declaramos que as placas que irão compor a sinalização turística no perímetro urbano e rural dos 

municípios da Quarta Colônia  serão compostas por 3 modelos de placas, com informações diferentes 

e que todas as especificações utilizadas foram baseadas no Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito – CONTRAN – Volume III e também do Guia Brasileiro de Sinalização Turística. 

DECLARAÇÃO: 

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os custos e despesas 

necessários a total execução do objeto ora licitado, tais como: arte, confecção, instalação, transporte, 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, equipamentos, acessórios, 

serviços, fretes, seguros, encargos sociais e trabalhistas, embalagens, lucro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto de Edital do Pregão acima indicado e seus anexos. 

DECLARAÇÃO: 

Declaramos, para os devidos fins, que forneceremos garantia de no mínimo 01 (um) ano para as placas 

e 02 (dois) para os serviços de instalação, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Fatura das 

Placas e dos serviços de instalação. 

Local e Data 

 

 

PROPONENTE 

Assinatura e 
Carimbo 

 
 
 
 
 
 



 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue junto ao Credenciamento 

PROCESSO LICITATÓRIO  N° 02/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022  

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ 

TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM 

LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA 

PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que (Nome da licitante), 
CNPJ nº , cumpre plenamente todos os requisitos e exigências de 

habilitação da licitação do CONDESUS Quarta Colônia/RS, Pregão 

Presencial nº 001/2022. 

Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de 

participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem 

como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública. 

 

 

.................................., ............ DE ..................... DE 2022. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 
Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  N° 02/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022  

ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente, credenciamos    o(a)    

Sr.(a)  ___________________________________,portador(a) da cédula de 

identidade nº _______________ e do CPF nº_______________ , 

Cargo_____________________________ 

a participar da licitação instaurada pelo CONDESUS Quarta Colônia, na 

modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 001/2022, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe       plenos       poderes       para       

pronunciar-se       em       nome       da       empresa 

_________________________, CNPJ n° ______________________, bem 

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (Firma reconhecida) 
 

 

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  N° 02/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022  

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, XXXIII DA 

CONTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que   

_____________ (nome da licitante), CNPJ nº , não desenvolve 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito 

anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do 

disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante 

legal da licitante Nome do 

representante legal da 

licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022 

ANEXO VI 

MINUTA CONTRATUAL Nº 0XX/2022 

 

“AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

TURÍSTICA, COM ARTE, CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO, PARA OS MUNICIPIOS 

INTEGRANTES DO CONDESUS QUARTA COLONIA 

- RS” 

 

O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA 

QUARTA COLONIA – CONDESUS - RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

inscrição no CNPJ nº 01.509.149.0001/63, representado pelo seu Presidente Sr. 

Clovis Alberto Montagner, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Luiz 

Soldera, nº 230, em Faxinal do Soturno/RS, inscrição no CPF nº 196.813.990-72, 

doravante denominado de CONTRATANTE, e a Empresa ................................. 

inscrição no CNPJ nº ................., sita na ..................................., em 

.................../.........., neste ato 

representada por ............................, adiante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos da Licitação 

modalidade Pregão Presencial nº 001/2022 e dos dispositivos instituídos pela Lei 

Federal n.º 10.520/02 e Lei Federal n.º 8.666/93 e demais disposições legais 

pertinentes às quais se sujeitam, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Tem o presente instrumento, por objeto, a AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM ARTE, CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO, PARA OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONDESUS 

QUARTA COLONIA - RS  para o Municípios integrantes do CONDESUS Quarta 

Colônia, que são Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, 

Pinhal Grande, Restinga Seca,São João do Polesine e Silveira Martins, de acordo 

com as quantidades, características, especificações e condições constantes no Projeto 

Básico, sendo: 

 

Item 1. PLACA TIPO 1 – PAINEL INTERPRETATIVO 

Arte: Desenvolvimento da arte conforme informação recebida que deverá compor 

o painel, que deverá ser aprovado pela equipe do Geoparque Quarta Colônia por 

escrito. 

Especificações Técnicas: Painel interpretativo de 1,00m x 1,20m, em chapa de aço 



 

 

galvanizado n° 18, revestida com película refletiva grau engenharia prismática. 

Suporte de estrutura metálica em tubos de aço galvanizado 2" (pol), espessura de 

2mm, altura de 1,90m. O painel deve ser fixado à um quadro feito de cantoneiras de 

aço galvanizado de 1.1/4” com fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150 e 

fixado ao suporte com braçadeiras, formando um ângulo de 50° graus em relação 

ao solo. Os painéis devem ser providos de aletas antigiro. 

Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto 

armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com 

dimensões de 0,30m x 0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade. 

 Quantidade: 08 (oito) unidades 

 

Item 2. PLACA TIPO 2 – TOTEM INFORMATIVO 

Arte: Desenvolvimento da arte conforme informação recebida que deverá compor 

o painel, que deverá ser aprovado pela equipe do Geoparque Quarta Colônia por 

escrito. 

Especificações Técnicas: Totem informativo de 0,60m x 1,80m, com 2 chapas em 

aço galvanizado n° 18, revestidas com película grau engenharia prismática. Suporte 

de estrutura metálica em aço galvanizado de 75mm x 75mm, espessura de 2,65mm, 

altura de 3,00m e treliçado por perfis 20mm x 20mm, espessura de 2mm. O painel 

deve ser fixado ao suporte pelas bordas externas na chapa com fita 3M VHB Dupla 

face de espuma CV-150. 

Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto 

armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com 

dimensões de 0,30m x 0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade   

Quantidade: 11 (onze) unidades 

 

PLACA TIPO 3 – PAINEL PUBLICITARIO  

Arte: Desenvolvimento da arte conforme informação recebida que deverá compor 

o painel, que deverá ser aprovado pela equipe do Geoparque Quarta Colônia por 

escrito. 

Especificações Técnicas: Painel publicitário de 3,00m x 9,00m, formado por 9 

chapas (1,00m x 3,00m) de aço galvanizado n° 18 coladas e fixadas em quadro de 

aço galvanizado feito com cantoneiras de 1.1/4”mm, sendo as chapas revestidas 

com película grau engenharia prismática. Suporte feito em estrutura metálica de aço 

galvanizado em perfil "U" (127,00mm x 50,00mm), espessura de 3,00mm e 

comprimento 5,00m. O painel deve ser fixado ao quadro com fita 3M VHB Dupla 

face de espuma CV-150 e, posteriormente, fixado aos 5 postes de suporte com 

braçadeiras e aletas antigiro. 

Instalação: Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto 

armado (FCK 18 e 8 barras Ø 6,3mm com 6 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com 

dimensões de 0,40m x 0,40m x 1,50m, verificando-se a estabilidade e resistência do 



 

 

solo. Esta placa ficará ao lado da rodovia ficando afastada 1,00m do acostamento e 

a 1,50m de altura da rodovia e em local de boa visibilidade, mas de maneira que 

não interfira nas demais sinalizações viárias. 

Quantidade: 01 (um) unidades 

 

Toda fixação deverá ser metálica, com uso de porcas e parafusos com 

capacidade compatível para a fixação adequada e estável das placas. 

2. Caberá à CONTRATADA realizar o fornecimento das Placas, devidamente 

instaladas junto aos Pontos Turísticos georreferenciados no território que integra os 

09 municípios do CONDESUS Quarta Colônia. 

3. As placas que irão compor a sinalização turística no perímetro urbano e rural dos 

municípios da Quarta Colônia serão compostas por três modelos de placas. Todas as 

especificações utilizadas foram baseadas no Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito – CONTRAN – Volume III e também do Guia Brasileiro de Sinalização 

Turística. 

4. O padrão de cores, linhas e letras será definido posteriormente de acordo com a 

função de sinalização da placa e de consentimento entre as partes quando se referir 

a arte. 

5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas das NR 06, NR 10 e NR 35, 

conforme suas alterações e demais NRs necessárias para a execução do objeto 

contratado. 

6. A CONTRATADA deverá oferecer garantia de no mínimo 01 (um) ano para as 

placas e 02 (dois) para os serviços de instalação, contados a partir da emissão da 

Nota Fiscal de Fatura das Placas e dos serviços de instalação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

1. O Setor de Contratos convocará regularmente a CONTRATADA para assinar o 

termo de Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso 

e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair 

o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Nona. 

2. É facultado ao CONTRATANTE, quando a convocada não assinar o termo de 

Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê- lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 

licitação.  

3. O prazo de vigência será de 60 (sessentaa) dias a contar da data de assinatura do 

Contrato. Com 15 dias para realização da arte, 05 dias para a aprovação do 

CONDESUS ou solicitação de alteração de ouver, 07 dias para a empresa 

apresentar a arte final, 03 dias para aprovação final pelo CONDESUS, 30 dias para 

a confecção e instalação das 20 unidades de placas. Podendo ser prorrogado por 



 

 

igual período, a critério da Administração. 

4. Este Contrato poderá ser rescindido, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da 

Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$-.......... (       ). 

2. O pagamento será efetuado em até dez dias úteis após a efetiva entrega e 

instalação das placas, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá 

conter em local de fácil visualização a indicação do nº do Pregão, e do número do 

Convênio a fim de acelerar o tramite de recebimento e posterior liberação de 

pagamento do documento. 

3. O pagamento será feito através de depósito bancário em conta corrente ou 

poupança em nome da Empresa vencedora do certame, mensalmente, nas agências do 

Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi, Caixa ou outra a ser informada, através dos 

Recursos Orçamentários correspondentes. 

4. O valor global acima determinado engloba toda e qualquer despesa necessária a 

execução do objeto contratual, tais como: instalação, quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; 

ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da 

CONTRATADA. 

5. As placas serão adquiridas com recursos próprios e dos municípios integrantes do 

CONDESUS. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

1. São obrigações da CONTRATANTE: 

a. Acompanhar a execução do previsto no Contrato, nos termos do inciso III do art. 

58 e do art. 67 da Lei nº 8666/93, através do fiscal do contrato, que exercerá ampla e 

irrestrita fiscalização e gestão do objeto, a qualquer hora, determinando o que for 

necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às 

obrigações da CONTRATADA; 

b. Efetuar o pagamento das placas, sendo que a Contratada deverá apresentar a nota 

fiscal/fatura. A apresentação desta deverá discriminar o objeto, e será devidamente 

atestada pela Oficial Administrativa do CONDESUS, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital e no Contrato; 

c. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as 

respectivas especificações, comunicando a Contratada qualquer insatisfação quanto 

ao fornecimento executado; 

d. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



 

 

1. São obrigações da CONTRATADA: 

a. Fornecer o objeto contratual nas condições e formas previstas no presente 

contrato e no Edital; 

b. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados ou terceiros em razão de acidentes por ação ou omissão dolosa ou 

culposa de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, vindo a 

responder ainda pelos danos eventuais que comprovadamente vier a causar, em 

decorrência de descumprimento a quaisquer das cláusulas previstas em 

Contrato; 

c. Responde a CONTRATADA nos casos de qualquer tipo de autuação ou ação que 

venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos 

contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais decisões 

judiciais, eximindo o CONDESUS Quarta Colônia de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade; 

d. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado 

inclusive transporte, instalação, mão de obra, seguros de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e fiscais, encargos trabalhistas, comerciais e outras 

decorrentes da execução dos serviços, isentando o Contratante de qualquer 

responsabilidade solidária ou subsidiária; 

e. Manter-se durante toda a vigência do Contrato em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação em 

conformidade com o Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

f. Responsabilizar-se integralmente por imperfeições que forem constatadas, não 

sendo a vistoria e fiscalização motivo para diminuição de sua responsabilidade por 

irregularidades verificadas ao final; 

g. Solucionar eventuais deficiências ou anormalidades constatadas por ocasião do 

acompanhamento e fiscalização, em 48 horas; 

h. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento, transporte e 

instalação das placas, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no  

Contrato e conforme especificações constantes no edital, e projeto básico, do processo 

licitatório; 

i. Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, conforme 

estabelecido no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

j. Apresentar, após a instalação das placas, ART ou RRT do projeto estrutural e ART 

ou RRT de execução; 

k. Fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano para as placas e de 02 (dois) para os 

serviços de instalação, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Fatura do 

mesmo 

l. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 

na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 1062 de 02 de janeiro de 2012. 



 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

1. A prestação dos serviços técnicos de contabilidade, será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do 

CONDESUS designado para este acompanhamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO 

1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

01        CONS.DESENV.SUST. QUARTA     COLONIA   

03        CULTURA E TURISMO                                               

23        Comercio e Serviços                               

695      Turismo                                          

0025     Promoção de Turismo                             

1.004    SINALIZACAO   TURISTICA   DA   QUARTA COLONIA 

3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO      

3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO – PESSOA 

JURIDICA. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e 

do contrato sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e 

ampla defesa, à multa moratória de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, 

consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93. 

2. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a 

CONTRATADA possuir com o CONDESUS Quarta Colônia e pode cumular com 

as demais sanções administrativas. 

3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o contrato e retirar a nota de empenho 

injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, 

garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

a. Advertência por escrito; 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

c. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública por prazo de até 05 (cinco) anos, e; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, 

a contar da ciência da intimação, podendo o CONTRATANTE reconsiderar sua 

decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar o 



 

 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EMBASAMENTO LEGAL 

1. O presente contrato está embasado no Processo Licitatório nº 002/2022, Pregão 

Presencial nº 001/2022 e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

1. É competente o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno/RS para dirimir 

quaisquer litígios provenientes deste Contrato, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

São João do Polesine/RS,.....de......................de 2022. 

 

___________________________ 

Contratante  

 

 

 

____________________________ 

Contratado  

____________________________ 

Testemunha  

____________________________ 

Testemunha 

 

 

Parecer da Procuradoria Jurídica: 

O presente Contrato foi examinado por esta assessoria, 

não sendo peça de análise os dados técnicos do objeto 

licitado. Preenche os requisitos da Lei nº. 10.520 e suas 

alterações e reflete regularidade que permite sugerir a 

prosperidade do processo. 

 

São João do Polesine, 25 de abril de  2022. 

 

 

Erivaldo Facco Michelon 

Assessor Jurídico 

 


