
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

EDITAL DE PREGÃO n° 055/2022
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
ORIGEM: Processo nº 994/2022
SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INTERIOR
ABERTURA: 22 de setembro de 2022.                         Horário: 14:00 horas

Edital  de  pregão  para  contratação  de
empresa  especializada  na  prestação  de
serviços  técnicos  de  tratamento  e
monitoramento  da  qualidade  da  água,  no
Município de Forque nha.

O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, por intermédio de sua Secretaria de Obras,
Viação e Interior, mediante o Pregoeiro Sr. Gustavo Alex Lenhardt, designado pela Portaria
nº 2142/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, estará recebendo os
envelopes contendo os documentos de “Habilitação” e “Propostas” para o fornecimento
do Objeto do Edital em conformidade com a, Lei Municipal n.º 289, de 21 de janeiro de
2005, Decreto Municipal n.º 309 de 07 de junho de 2006, disposições da Lei n.º 10.520, de
17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as
condições a seguir estabelecidas.

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei  Complementar nº
123/2006,  nos  termos  do  seu  art.  48,  inciso  I,  alterado  pela  Lei  Complementar  nº
147/2014.

1 - LOCAL, DATA E HORA

1.1.  A sessão pública de abertura de envelopes se iniciará às 14:00 horas, do dia 22 de
setembro de 2022 junto à sala do mini-auditório da Prefeitura.

1.2. Ocorrendo  decretação  de  feriado  ou  outro  fato  superveniente  que  impeça  a
realização desta  licitação  na  data  acima mencionada,  o  evento será  automa camente
transferido para o primeiro dia ú l subsequente, no mesmo horário, independentemente
de nova comunicação.

2 – OBJETO
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2.1 - Cons tui o objeto da presente licitação,  a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de limpeza, desinfecção, tratamento e monitoramento permanente
das  estações  de  capacitação  de  água  para  consumo  humano,  do  município  de
Forque nha, em conformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação do Ministério
da Saúde nº 05/2017, e especificações con das no Projeto Básico, em anexo (Anexo I).

2.2  - A  licitante  vencedora  deverá  elaborar  um  cronograma  semestral  de  coletas,
tratamento da água e visitas técnicas trimestrais do Químico ou Engenheiro Químico, a ser
elaborado juntamente com o fiscal do contrato e Fiscal Sanitário do Município, para que
estes possam acompanhar e fiscalizar a execução contratual. 

2.3 - De toda coleta, tratamento da água e visitas técnicas trimestrais deverá ser coletada
a  assinatura  do  Responsável  Técnico  do  Município,  Fiscal  Sanitário  e  Ambiental,  Sr.
Gustavo  Bildhauer,  sendo  que  ao  final  de  cada  mês  a  licitante  vencedora  deverá
apresentar o  relatório com as assinaturas das visitas realizadas e detalhamento do que
fizeram em cada visita, assim como os relatórios técnicos descritos no Projeto Básico.  

2.4 –  As despesas com locomoção, alimentação, estadia, etc, serão de responsabilidade
exclusiva da Licitante Vencedora, não cabendo qualquer ônus adicional ao Município. 

2.5 –  O município reserva-se o direito de acompanhar e fiscalizar toda e qualquer visita
e/ou coleta e/ou tratamento da água que a licitante vencedora fizer no município.

2.5.1 – A licitante vencedora deverá informar ao fiscal do contrato o dia em que
realizará a prestação dos serviços, para que a mesmo possa realizar o acompanhamento
e a fiscalização;
 
3 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

3.1 - O Município de Forque nha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da
adjudicação da vencedora, salvo eventuais situações adversas, fará sua convocação para
assinar o Contrato ou re rar o termo equivalente.

3.2 - A Licitante vencedora deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da
convocação, assinar o Contrato ou re rar o termo equivalente, nos termos e condições
preconizadas pelo Art. 64 da  Lei Federal nº. 8.666/93, sob pena de perda do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

3.2.1 - No ato da contratação, o representante da Licitante vencedora deverá apresentar
contrato social ou instrumento equivalente que comprove sua tularidade ou contrato
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social com documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite
o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.

3.2.2 - A assinatura do contrato estará condicionada ao compromisso de manutenção da
regularidade da situação de habilitação exigida no edital.

4 – PRAZOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1 – O envelope nº 01 – “PROPOSTA” e o envelope nº. 02 – “HABILITAÇÃO”, deverão ser
entregues  lacrados,  até  o  horário  previsto  no  preâmbulo  deste  Edital,  no  Setor  de
Licitações  da  Secretaria  da  Administração  Municipal,  localizado  na  Sede  da Prefeitura
Municipal, situada á Rua Johann Kremer, 1316 – Centro - Forque nha - RS, contendo no
anverso destes (respec vamente) os seguintes dizeres:

a) ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO N° 055/2022 – PMF
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

b) ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO N° 055/2022 – PMF
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

4.1.1 – Não será aceita, em qualquer hipótese, a par cipação de licitante retardatária,
considerada  aquela  que  apresentar  os  envelopes  após  o  horário  estabelecido  para  a
entrega  dos  mesmos,  comprovado  por  meio  do  protocolo  da  equipe  de  apoio  ao
Pregoeiro;

4.1.2 - Caso equipe de apoio ao Pregoeiro não possa protocolar os envelopes no horário
estabelecido e a licitante chegar até o horário previsto,  este receberá uma senha, por
ordem de chegada, até o horário para a entrega dos envelopes.

5 – CREDENCIAMENTO

5.1 – O representante da licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos
necessários poderes para a formulação de propostas e para a prá ca de todos os demais
atos inerentes ao certame.
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5.1.1 – Se a licitante se fizer representar pelo seu proprietário, deverá apresentar
documento que comprove tal condição.

5.1.2 – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente
habilitado por meio de procuração, ou termo de credenciamento.

5.2 – No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá iden ficar-se,
mediante  a  apresentação,  ao  Pregoeiro,  de  sua  Cédula  de  Iden dade  ou  documento
equivalente,  para  conferência  dos  dados  com  aqueles  informados  no  documento  de
credenciamento. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.2.1  –  Somente  poderá  par cipar  da  fase  de  lances  verbais  e  demais  atos
rela vos a este pregão, o representante legal da licitante devidamente credenciado.

5.3  -  Apresentar  declaração  onde  constem  dados  da  Empresa  para  cadastro  de
Credenciamento (Razão Social, nº CNPJ, Endereço, Fone, Email) (ANEXO II).

5.4  -  A empresa deverá apresentar declaração de beneficiária dos art.  42 a  45 da Lei
Complementar  n.º 123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  firmada  por  contador  ou
representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.5 – A empresa deverá apresentar declaração que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação.

5.6 – Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do
credenciamento, deverá encaminhar as declarações de credenciamento exigidas fora dos
envelopes de habilitação e de propostas.

5.7  –  Não  apresentadas  às  declarações,  a  licitante  será  impedida  de  par cipar  da
licitação.

6 - HABILITAÇÃO

6.1 - A habilitação das empresas para par ciparem da presente licitação será determinada
pela apresentação dos seguintes documentos:

A) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
B) registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual;  ato  cons tu vo,  estatuto  ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
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de eleição de seus diretores, caso o documento seja apresentado no credenciamento, a
exigência dele no envelope não se faz necessária; 
C) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, rela vo ao domicílio ou sede
do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto ora licitado,
se for o caso;
D) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal,  rela vo ao domicílio  ou
sede do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto ora
licitado;
E) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos
os tributos federais e a Dívida A va da União (DAU), administrados por estes órgãos;
F) prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual,  rela va  ao  domicílio  ou  sede  do
licitante;
G) prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal,  rela va  ao  domicílio  ou  sede  do
licitante;
H) prova  de  regularidade  junto  ao  Fundo  de  Garan a  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais ins tuídos em lei;
I) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante
a apresentação de cer dão nega va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
J) declaração,  conforme o  modelo ins tuído pelo Decreto Federal nº  4.358/2002,  que
atende ao disposto no ar go 7º, inciso XXXIII, da Cons tuição da República. Modelo em
anexo (anexo III);
K) Cer dão nega va de falência  ou  concordata  expedida pelo  distribuidor  da  sede  da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 dias da data designada para a abertura desse
certame;
L) Declaração que a empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com
a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do ar go 87 da Lei Federal n o 8.666/93
e alterações posteriores (anexo IV); 
M)Comprovante de inscrição e regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Química;
N) Comprovação de inscrição e regularidade dos profissionais,  Químico ou Engenheiro
Químico, junto ao Conselho de representação e fiscalização;
O) Listagem, com nome e CPF, de todos os funcionários que serão lotados na execução do
objeto.  Observação: Caso a licitante vencedora tenha que subs tuir algum funcionário
citado, poderá fazê-lo apenas mediante autorização do Município.
P) Cópia  do  contrato  de  trabalho  ou  da  Carteira  de  Trabalho,  ou  ainda,  qualquer
instrumento que comprove o vínculo do (os) profissional (is) de nível superior, técnico ou
outros  com  a  empresa  licitante,  os  quais  dentro  de  suas  competências  deverão  se
responsabilizar pelos serviços objeto desta licitação. 
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Q) Licença  de  operação  junto  à  FEPAM  para  a  a vidade  de  transporte  de  produtos
químicos  (hipoclorito  de  sódio)  -  fontes  móveis  de  poluição  em  nome  da  licitante
vencedora;
R) Alvará Sanitário junto ao órgão ambiental competente para a a vidade de serviços de
limpeza e desinfecção de reservatórios de água em nome da licitante vencedora; 

R.1)  Em caso de existência de depósito de produtos para fins de tratamento,
Licença de Operação junto ao órgão ambiental competente; 
S) Em caso de existência de Laboratório de Análises, apresentar Alvará Sanitário e Licença
de Operação junto aos órgãos competentes para fins de laboratório analí co,  testes  e
análises técnicas; 

S.1)  Em  caso  de  subcontratação  para  as  análises  laboratoriais,  deverá  ser
apresentada documentação supra mencionada da empresa terceirizada; 
T)  Contrato da licitante com o aterro industrial licenciado pela FEPAM para a des nação
final dos resíduos, acompanhado de comprovação de licenciamento vigente. No caso de
contrato com terceiros, sua duração deverá ser igual ou superior à vigência do contrato
objeto desta licitação. 
        
7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

7.1  –  As despesas decorrentes  dessa  licitação serão suportadas pela seguinte  dotação
orçamentária:

07.01 SECR. MUN. OBRAS DESENV. URB. E RURAL
17.512.0010.2034 Manutenção do Abastecimento de Água
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA (239)-01
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA (378)-01

7.2 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, baseado em notas fiscais dos
serviços  prestados acompanhadas dos relatórios emi dos pela empresa. O pagamento
ainda só será liberado com a Assinatura do Fiscal do contrato e do Secretário responsável
nas notas fiscais e no relatório dos serviços;              

7.3 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de
serviços  devem  ser  emi dos  em  nome  do  Município  de  Forque nha  (CNPJ
04.214.401/0001-01)  e  conter  as  seguintes  informações:  modalidade  e  número  do
processo  licitatório,  nº  contrato  e  do  empenho,  indicação  do  recurso  u lizado  para
pagamento  e  se  necessário  indicação  do  fundo  repassador  do  recurso  (estadual  ou
federal);

7.3.1  –  Caso houver,  a  licitante deverá  indicar  o  número/ tulo  do Convênio,
Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou outro instrumento originário;
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7.4 – Somente será efetuado o pagamento mediante apresentação de documento que
comprove a regularidade com o FGTS e da CND/INSS.

7.5  - Para  o  efe vo  pagamento,  as  faturas  deverão  se  fazer  acompanhar  da  guia  de
recolhimento  das  contribuições  para  o  FGTS,  INSS  e  GFIP  rela va  aos  empregados
u lizados na prestação do serviço, do mês da prestação dos serviços, caso contrário o
pagamento não será efetuado.

7.6 – A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal a alíquota correspondente ao bem
fornecido  ou  serviço  prestado,  ou  declarar  eventual  isenção,  não  incidência  ou
imunidade, nos termos do art. 2º e 3 da IN RFB nº 1.234/2012, notadamente, o §6º,
combinados  com  o  art.  1º  do  Decreto  Municipal  nº  1638/2022  sob  pena de  serem
considerados  inidôneos  e,  portanto,  inaptos  para  pagamento,  reservando-se,  ao
MUNICÍPIO,  o direito de exigir  a  subs tuição do documento fiscal  ou a retenção de
o cio nos termos do art. 1º do Decreto Municipal nº 1638/2022.

7.7 - Serão processadas as retenções per nentes ao objeto da contratação, nos termos da
lei que regula a matéria.

8 – CONTEÚDO E CONDIÇÕES DA PROPOSTA

8.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via da lografada ou digitada, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas que possam causar dubiedade quanto á interpretação e
com a úl ma página assinada pelo proponente, contendo:

8.2 - A validade da proposta está condicionada à existência dos seguintes tópicos:

– Menor preço;
- Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 

8.3 - Somente será aceita cotação em moeda nacional do Brasil.

8.4 – A proposta deverá, obrigatoriamente, contemplar 100% (cem por cento) do objeto
licitado a que propõe.

8.5  – Sob  pena  de  desclassificação,  mesmo  que  os  fatores  impedi vos  tenham  sido
conhecidos após a adjudicação, jamais serão aceitos propostas com oferta de qualquer
dos itens do objeto do edital:
- que não seja de primeira qualidade e dentro das normas técnicas;
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8.6  - Sob  as  penas  legais,  não  caberá  desistência  da  proposta,  salvo  por  mo vos
extremamente impedi vos e imprevisíveis que ocorrerem até a ocasião da apresentação
da proposta, decorrente de fato superveniente ou excepcional, devidamente  jus ficado
no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contados da ocorrência do imprevisto, e aceito
pela Administração, a exemplo de: greve, grave perturbação da ordem, catástrofes, etc..

8.7 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação ou
baseados nas das demais licitantes.

8.8  - Não  será  aceita  proposta  com  valor  excessivo  ou  extremamente  baixo,
incompa vel  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos
respec vos  encargos,  salvo  por  razões  que  os  jus fiquem,  através  de  jus fica va
fundamentada pela LICITANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da solicitação do (a)
pregoeiro (a) ou da autoridade superior.

8.8.1 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do
preço proposto,  aquele que es ver acima do valor es mado pela administração ou do
preço pra cado no mercado, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope
“Proposta”, u lizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA,
publicado na ocasião.

9 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO

9.1 – Até o dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os
envelopes, “Proposta e Habilitação” devidamente lacrados, que serão protocolados pela
equipe de apoio ao (à) Pregoeiro (a).

9.2 – No dia, hora e local designados no Preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes
e  demais  pessoas  presentes  ao  ato  público,  o  Pregoeiro  declarará  aberta  a  Sessão  e
anunciará as empresas que apresentaram envelopes.

9.3 – Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento das licitantes, nos termos do
item 5 –  Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura dos representantes na
Declaração de que cumprem as condições de habilitação deste Edital e após, encaminhará
os envelopes dis ntos, ás licitantes credenciadas para conferência dos lacres e protocolos.

9.4 – Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompa veis.
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9.5  – A  desclassificação  da  proposta  da licitante  importa  preclusão  do seu direito  de
par cipar da fase de lances verbais.

9.6  – Em hipótese  alguma poderá ser  alterado o  conteúdo  da proposta  apresentada,
ressalvados apenas aquelas des nadas a sanar evidentes erros formais, a exemplo dos
seguintes casos:
a) serão  corrigidos,  automa camente,  pelo  Pregoeiro,  quaisquer  erros  de  soma  e/ou
mul plicação, nas formas abaixo:

1) Erro na mul plicação de preços unitários, pelas quan dades correspondentes -
será re ficado mantendo-se o preço unitário e a quan dade, corrigindo-se o produto;

2) Erro na adição - será re ficado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se
o total proposto pelo total calculado;

3)  No  caso  de  discordância  entre  o  preço  unitário  e  o  total  de  cada  item  -
prevalecerá o primeiro; e

4) Ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá
este úl mo.

9.7 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.

9.8 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

9.9 – No curso da sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão
fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

9.10 – Não havendo pelo menos três ofertas  nas condições definidas  no subitem  9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.11  - A oferta  dos  lances  deverá ser  efetuada,  no momento em que  for  conferida  a
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços.

9.12 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

9.13  – A  desistência  em  apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo  Pregoeiro,
implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do úl mo
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
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9.14 – O encerramento da etapa compe va dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.15 – Encerrada a etapa compe va de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor  preço  apresentado,  o  Pregoeiro  verificará  a  aceitabilidade  do  melhor  preço
ofertado,  comparando-os  com  os  preços  es mados  pela  Administração  ou  com  os
preços pra cados no mercado.

9.16  – Para verificação da aceitabilidade das propostas,  o  (a)  pregoeiro  (a)  levará  em
consideração o previsto no subitem 8.8, deste edital.

9.17 – Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo  os  documentos  de  “habilitação”  da  licitante  que  apresentou  a  melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item
“6 – DA DOCUMENTAÇÃO E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO” e Item “8 – DO CONTEÚDO
DA PROPOSTA”, ambos deste Edital.

9.18 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com a licitante vencedora, com vista a obter preço melhor.

9.19  – Frustrada  a  negociação,  o  Pregoeiro  desclassificará  a  proposta  e  examinará  as
ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes,  na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respec va licitante
declarada vencedora.

9.20 – Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular,  conforme estabelecido no item “6 –  “DA DOCUMENTAÇÃO  E CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO” e Item “8 – DO CONTEÚDO DA PROPOSTA”, ambos deste Edital.

9.21 – Quando todas as licitantes forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo
de 03 (três)  dias úteis para a apresentação de novas propostas,  escoimados as causas
referidas no ato desclassificatório.

9.22 – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 – Habilitação apresentados
pelas  demais  licitantes,  até  a  entrega defini va  do  objeto  licitado.  Após  inu lizará  os
mesmos.

9.23  – Da  Sessão Pública será  lavrada ata  circunstanciada,  devendo ser  assinada  pelo
Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.
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10 – FORMA DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO

10.1  – Para  os  efeitos  de  julgamento  desta  Licitação,  levar-se-á  em  consideração,  a
proposta  que  apresentar  o  "MENOR  VALOR  MENSAL”,  considerando-se  apenas  os
numerais inteiros, seguidos de centavos com até 02 (dois) dígitos.

10.2 – O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante, cuja proposta for considerada
vencedora.

10.3  –  Após declarada a empresa vencedora desta licitação, não havendo manifestação
das demais licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará
o  objeto  licitado  e,  posteriormente,  submeterá  à  homologação  do  processo,  pelo
Ordenador de Despesas.

10.4  –  No caso de interposição de recursos,  depois de proferida a  decisão quanto  ao
mesmo, será o resultado da licitação adjudicado pelo pregoeiro, para após ser subme do
ao Secretário da Administração para a homologação.

10.4 – O contrato a ser firmado terá vigência por 12 (doze) meses.
10.4.1  –  A  critério  do  Município,  verificada  a  presença  de  oportunidade,

conveniência e interesse público,  poderá ser procedida à prorrogação do contrato por
períodos iguais e sucessivos, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.

10.4.2  -  Havendo  prorrogação  da vigência,  os  valores  poderão ser  atualizados,
levando-se em consideração o índice médio acumulado da menor variação posi va de um
dos seguintes índices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV. 

11 – IMPUGNAÇÃO/RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Qualquer licitante, desde que haja irregularidade ou vício no edital, contrariando a 
fiel e estreita observância da Lei federal nº 8.666/93, poderá impugnar o Edital, em até 02 
(dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas.

11.2 - Nos termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de
2002 (DOU DE 18.07.2002), ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra
decisões do (a) pregoeiro (a), poderá fazê-lo, de imediato, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais, no prazo de 03
(três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, in mados a apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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11.3 - A falta de manifestação imediata e suas razões importará a preclusão do direito de
recurso e adjudicação do objeto, ao proponente vencedor, salvo se a decisão não seja
proferida  na  própria  sessão,  quando  o  prazo  de  recurso  passará  a  contar  a  par r  da
publicação do resultado do certame, no Diário Oficial do Município.

11.4  - Os  recursos  deverão  ser  protocolados  no  Departamento  de  Protocolo  –  da
Prefeitura Municipal de Forque nha, situado á Rua Johann Kremer, 1316 – Centro – CEP
959370-000, fazendo, obrigatoriamente, constar fora do envelope (devidamente lacrado),
o  “número  da  licitação”,  seu  conteúdo  (“Interposição  de  Recurso”)  e  seu
encaminhamento  a/c  do(a)  Pregoeiro(a),  sob  pena  da  não  apreciação  e  tornar  o
procedimento nulo.

11.5 - Não serão conhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não iden ficado no
processo para responder pelo proponente.

11.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando  não jus ficada as  razões  (síntese)  da  intenção de interpor  o  recurso  pelo
proponente.

11.7 - Os recursos contra decisões do (a) pregoeiro (a), não terão efeito suspensivo.

11.8 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusce veis de
aproveitamento.

11.9 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e no futuro contrato, caberá
recurso, no prazo e condições previstas, bem como no Decreto municipal.

12 - DOTAÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO/ATIVIDADE/RECURSOS

12.1 – Os recursos para execução do contrato estão assegurados no orçamento constante 
do Item 7.2.

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Forque nha – RS, sua
administração direta, sociedade de economia mista, fundos especiais e demais órgãos ou
en dades controlados diretas ou indiretamente pelo mesmo, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, garan do o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
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mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante e/ou Contratada que:
a – deixar de assinar o Contrato ou re rar o termo equivalente, no prazo estabelecido
neste edital.
b – ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
c – deixar de manter a proposta, injus ficadamente;
d – comportar-se de modo inidôneo;
e – fazer declaração falsa;
f – cometer fraude fiscal;
g – falhar ou fraudar na execução do contrato.

13.2  – Pelos  mo vos  que  seguem,  principalmente,  as  licitantes  vencedoras  estarão
sujeitas ás penalidades tratadas na condição anterior:
a – pela prestação dos serviços objeto deste edital, desconforme com o especificado e
aceito;
b – pela não subs tuição e reparação, no prazo es pulado, do objeto/serviço recusado;
c  –  pelo  descumprimento dos prazos  e condições previstos  neste  Pregão e  no futuro
contrato.
d – Pela execução dos serviços licitados em desconformidade com as normas da medicina.

13.3 – Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município (PMF) e, no
que couber, às demais penalidades referidas no futuro contrato e nos ar gos 81 a 109, da
Lei Federal nº 8666/93, de 21.06.93 e demais alterações posteriores.

13.4 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente jus ficado e
aceito pela Administração deste Município, as licitantes ou contratadas ficarão isentas das
penalidades mencionadas.

13.5  – As  sanções  de advertência,  suspensão  temporária  de  par cipar  em  licitação  e
impedimento  de  contratar  com  Município  de  Forque nha  -  RS  e  declaração  de
inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  e  suas  en dades
controladas, poderão ser aplicadas às licitantes ou contratadas, juntamente com as de
multa prevista no edital e/ou no contrato.

13.6 - Se a licitante convocada recusar-se a assinar o contrato, ou deixar de comparecer
no  prazo  estabelecido  para  o  mesmo  fim,  sem  jus fica va  por  escrito  e  aceita  pela
Administração, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato e assim sucessivamente.
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13.6.1  –  Quaisquer  dos  descumprimentos  previstos  no  subitem  13.6,
imediatamente  acima,  implicará em multa de 10% (dez  por cento)  sobre o valor  da
futura contratação, a ser  cobrada diretamente  ou na forma da lei,  sem prejuízo nas
penalidades aludidas no subitem 13.1, deste Edital.

13.7 - Se as licitantes convocadas para assinar o contrato, não apresentarem situação
regular, no ato da assinatura do contrato, igualmente, será aplicada a regra prevista no
subitem 13.6 e 13.6.1, deste Edital.

14 – DEMAIS DISPOSIÇÕES

14.1 -  Jamais será mo vo para inabilitação ou desclassificação de Licitante,  a  falta  de
alguma condição do edital de pequena conseqüência ou de forma inexpressiva e que não
prejudique  a  boa  interpretação,  aos  direitos  iguais  e  aos  princípios  básicos  legais,
previstos  nos  no  Decreto  Municipal  nº  309/2006.  O  desatendimento  de  exigências
formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

14.2  - As  multas  aplicadas  á  CONTRATADA,  a  critério  do  Município  de  Forque nha,
poderão ser descontadas no ato da liquidação do débito referente ao Contrato respec vo.

14.3  - A  recusa  injus ficada  da  licitante  vencedora  em  assinar  o  Contrato,  no  prazo
previsto  neste  edital,  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,
sujeitando-a  ás penalidades previstas  no Art.  81  da  Lei  que rege o presente  processo
licitatório, exceto aquela convocada nos termos do art. 64, § 2º da mesma lei, que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto ao prazo e preço.

14.3.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante  vencedora durante o seu transcurso,  desde que ocorra mo vo
jus ficado e aceito pela futura Contratante.

14.4  - O  conteúdo  do  presente  Edital,  bem  como  os  elementos  nele  referidos,
especificações, Documentos de Habilitação, Documentos Financeiros, Proposta Comercial,
Planilha da proposta efe va (reduzida), Relação dos Itens do Objeto do Edital, etc., farão
parte integrante do futuro Contrato ou Autorização de Fornecimento, independente de
transcrição.

14.5 - A par cipação nesta licitação implica, por parte das licitantes, na aceitação, em
caráter irretratável, de todos os termos do edital.

14



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

14.6 - Os casos não previstos neste Edital, serão decididos pelo (a) Pregoeiro(a).

14.7 - Ultrapassada a fase da habilitação, a licitante somente poderá ser desqualificada
por  mo vos  relacionados  com  a  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal,  qualificação
técnica e/ou qualificação econômico-financeira, ou em razão de fatos supervenientes e só
conhecidos após o julgamento.

14.8 - É  facultado ao (a)  Pregoeiro (a)  ou a autoridade superior,  em qualquer  fase da
licitação, a promoção de diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.

14.9 - Quando da assinatura do contrato ou da re rada da Autorização de Fornecimento
do objeto,  bem como do pagamento de  qualquer remuneração  do contrato,  o futuro
contratante poderá solicitar nova prova de regularidade fiscal, especialmente as perante o
fisco municipal, INSS e FGTS, sob pena de não recebimento da remuneração, perda da
contratação ou até mesmos de rescisão contratual.

14.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município.

14.11 – A Fiscalização do contrato esta a cargo da Secretaria de Obras, Viação e Interior,
que designa o funcionário Gerson Drebes, para ser a fiscal do mesmo.

14.12 - Nenhuma indenização será devida ás licitante, por apresentarem documentação
e/ou elaborarem proposta rela va ao presente Pregão.

14.13  - O  objeto  da  futura  contratação  poderá  sofrer  acréscimos  ou  supressões,  em
conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

14.14  - A  presente  licitação  somente  poderá  ser  revogada  por  razões  de  interesse
públicos,  decorrente  de fato  superveniente,  devidamente comprovado,  ou anulado no
todo ou em parte,  por ilegalidade de o cio ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.15 – É recomendado às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão, com antecedência de 15
(quinze) minutos do horário previsto.
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14.16 – É fundamental a presença da licitante ou de sua representante, para o exercício
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

14.17 - À Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e u lizar este
meio como prova.

14.18 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

14.19  – A  proponente  é  inteiramente  responsável  pela  fidelidade,  integralidade  e
legi midade  das  informações  prestadas,  bem  assim  com  relação  aos  documentos
apresentados em qualquer  fase da licitação.  Em assim sendo, a falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das  informações nele con das ou até mesmo
quanto  á  ausência  de  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  implicará  a  imediata
desclassificação da proponente que o ver apresentado, ou, após a contratação, podendo
acarretar  a  rescisão  contratual,  tudo,  sem  prejuízo  nas  demais  sanções  cabíveis,
principalmente, quando no intuito de fraude ou tumulto processual mo vado, o que faz
caracterizar o dolo.

14.20  - Os  proponentes  in mados  para  prestar  quaisquer  esclarecimentos  adicionais,
deverão  fazê-lo  no  prazo  determinado  pelo  (a)  Pregoeiro  (a),  sob  pena  de
desclassificação/inabilitação.

14.21 - Para esta Licitação e/ou futura contratação, define-se como:
Fornecimento do objeto:  Prestação dos serviços, constantes do objeto do edital ou do
contrato, mediante contrato e/ou Autorização de Serviço.
Licitante: Empresa que se propõe a par cipar da Licitação, mediante manifesto interesse
ou aquisição do edital, como Compe dor;
Proponente: Empresa licitante que se propõe a fornecer ou executar, por determinado
preço, materiais ou serviços – objeto do edital.
CRC (PMF): Cer ficado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Forque nha.
Contratante: Administração Pública que contrata, sob a forma de execução indireta.
Contratada: Empresas executoras, prestadoras ou fornecedoras da Administração Pública,
por meio de Contrato, Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Fornecimento e/ou
de Serviços.
Fiscalização: Comissão ou pessoa designada para acompanhar o fornecimento do objeto
do contrato.
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14.22  - Quaisquer  esclarecimentos  adicionais  a  este  Edital,  poderão  ser  objetos  de
consultas endereçadas à Prefeitura Municipal de Forque nha,  no prazo de até 02 (dois)
dias anteriores, em relação à data prevista para a abertura dos envelopes, pelo fone (51)
3613-2414/2415, ou no endereço acima indicado, em dias úteis e horários das 07h:30 às
11h:30 e das 13h:00 às 17h:00, os quais será respondida, via expressa, através de Carta
Circular para todas as licitantes, sendo que estes esclarecimentos adicionais não serão
considerados como mo vo para qualquer prorrogação de data estabelecida neste Edital.

14.23 - Demais documentos e maiores informações, poderão ser ob dos junto ao Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Forque nha, no endereço e telefone mencionados
neste edital.

14.24 -  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação  da  disputa  entre  os  proponentes,  desde  que  não  frustrem  o  interesse
Administra vo, a finalidade e a segurança da contratação.

14.25 – Quando do julgamento da habilitação ou das propostas dos concorrentes, houver
ausência de alguma informação em documento exigido, poderá ser suprida a falta, se os
dados exis rem em outro documento, adotando-se o princípio da razoabilidade.

14.26 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município.

15 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

15.1 - O certame obedecerá as regras previstas no Decreto Municipal nº 309/2006, sendo
que,  dentre  as  demais  obrigações,  o  (a)  pregoeiro  (a)  terá,  em especial,  as  seguintes
atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos licitantes, rela vas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os mo vos;
f) conduzir os procedimentos rela vos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a per nência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;

17



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

k)  encaminhar  o  processo  à  autoridade  superior,  para  homologar  e  autorizar  a
contratação;
l) encaminhar à Secretaria da Administração, as razões que mo vam abertura de processo
administra vo, diante da apuração de irregularidades, visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.

16 - DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

16.1. As  partes  reconhecem que  no  exercício  das  a vidades  contratadas  poderão  ter
acesso, voluntária ou involuntariamente, a informações exclusivas e confidenciais uma da
outra, de seus clientes/usuários e/ou de terceiros, tais como dados pessoais ou sensíveis,
assim considerados nos termos da Lei  13.709/2018 (Lei  Geral de Proteção de Dados –
LGPD); 

16.2.  Em  razão  disso,  as  partes  comprometem-se  a  manter,  no  desempenho  das
a vidades contratadas, o mais absoluto sigilo sobre tais  dados, abstendo-se de copiar,
reproduzir, fotografar, filmar, vender, ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra
forma divulgar ou dispor de tais dados a terceiros, tampouco de u lizá-los para quaisquer
outros fins que não sejam aqueles a nentes ao objeto do contrato. Em outras palavras, os
referidos dados podem ser u lizados apenas para as finalidades do objeto do contrato e
desde que preservado o sigilo sobre eles.

16.3. Dessa forma, as partes assumem o dever de zelar para que o uso dos dados ocorra
em absoluta observância à legislação vigente, em especial à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados  – LGPD),  com respeito ao sigilo,  bem como com a iden ficação e
no ficação de eventuais vazamentos ocorridos;

16.4.  A  violação  de  tais  obrigações  poderá  ocasionar  a  responsabilização  da  parte
infratora pelas consequências da quebra de sigilo e/ou vazamento de dados, nos termos
da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), sem o prejuízo de outras
penalidades previstas na legislação;

16.5.  O dever de  manter  em sigilo os  dados a que teve acesso se estende  por  prazo
indeterminado mesmo após a ex nção do contrato,  independentemente do mo vo da
ex nção;

16.6. É assegurado o direito de regresso caso uma das partes seja demandada por ato ou
omissão de responsabilidade da outra.

17 - DO FORO
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17.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente o Foro da Comarca
de Lajeado-RS, com renúncia aos demais.

Forque nha, 06 de setembro de 2022.

PAULO JOSÉ GRUNEWALD
Prefeito

PROJETO BÁSICO - Anexo I

1. DADOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

a) Poço Gastão Ruppenthal: volume reservatório: 01(um) de 20.000 L de fibra; 
b) Poço Picada Hermann:  volume reservatório:  01(um) de 80.000  L de  concreto.  (Não
possui sistema de dosagem de cloro)
c) Poço Bauer Kern/Eldo Schmeier: volume reservatório: 01 (um) de 20.000 L de fibra.
d) Poço Araguari: volume reservatório: 01(um) de 20.000 L de fibra e 02(duas) 10.000 L de
fibra. 
e) Poço Dilce Hübner: volume reservatório: 01 (um) de 150.000 L de concreto.
f) Poço Sede Município/Airton Mi elstaedt: volume reservatório: 01 (um) de 20.000 L de
fibra.
g) Poço Carlos Gomes: volume reservatório: 01 (um) de 20.000 L de fibra.
h) Poço São Vitor: volume reservatório: 01 (um) de 20.000 L de fibra.
i) Poço Loteamento Troller: volume reservatório: 02 (dois) de 25.000 L de fibra cada.
j) Poço João Ma e: volume reservatório: 02 (dois) de 10.000 L de fibra cada
k) Fonte Superficial Arroio Abelha I: volume reservatório: 04 (quatro) de 10.000 L de fibra
cada

No sistema de  Poço Picada Hermann não possuem sistema de dosagem de cloro e
casinha química (abrigo para instalação dosador). A empresa contratada deverá fornecer
na forma  de  locação o  sistema de cloração  e  com abrigo dos  dosadores,  bem como
sistema de filtração  para Fonte Superficial  em Arroio Abelha I,  conforme exigência  da
portaria  de  consolidação  nº  05  de  03  de  outubro  de 2017.  Fica  a  cargo  da empresa
contratada  a  manutenção  e  reposição  de  peças do  sistema  de  dosagem  (aparelho,
mangueiras,  válvulas,  bombas  dosadoras)  e  demais  materiais  necessários  para  o  bom
funcionamento do sistema de tratamento.
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2.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA,  DESINFECÇÃO,  TRATAMENTO  E
MONITORAMENTO  PERMANENTE  DAS  ESTAÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  DE  ÁGUA  PARA
CONSUMO HUMANO, NESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 05/2017 E ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO:

2.1 Compete à licitante vencedora:

a) Fornecer os insumos (cloro) e equipamentos em locação, suficientes e adequados
para  o  tratamento  das  águas  em  quan dades  suficientes  para  a  garan a  da
desinfecção  e  tratamento  da  água  de  cada  poço  tubular  profundo.  Prestar
treinamento  e  capacitação  técnica  de  um  responsável  para  a  leitura  de  cloro
residual  diário  para  o  cumprimento  no  disposto  no  Anexo  XX  da  portaria  de
Consolidação MS nº 05/2017.

b) Ser  responsável  pela  manutenção  e  se  necessário  pela  subs tuição  dos
equipamentos u lizados. Prestar assistência técnica e operacional com conserto e
troca de peças (se necessário), bem como a realização de manutenção de todos
equipamentos  dosadores  instalados  nos  pontos  indicados  pelo  Município,  sem
quaisquer ônus adicional ao contratante;

c) Responsabilizar-se  por  todos  os  produtos  u lizados  no  tratamento,  bem como
fornecimento  e  responsabilização  pelo  veículo  u lizado  para  transporte  de
produtos  e  pessoal  até  os  locais  onde  se  encontram  os  poços,  com  a  devida
uniformização  dos  funcionários  com  a  iden ficação  da  empresa  e  o  uso  de
equipamentos de segurança exigidos.

d) Prestar  assistência  técnica  24  horas  e  visitas  técnicas  para  manutenção  dos
equipamentos e insumos conforme necessário ou a qualquer tempo em caso de
alteração dos padrões de potabilidade da água, ou alteração dos valores do cloro
residual livre na rede, conforme legislação vigente;

e) Os insumos para cloração deverão atender os padrões de qualidade da água de
acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 (Art. 13) e
NBR/ABNT  nº  15784/14.  A  empresa  deverá  apresentar  o  LARS  (Laudo  de
Atendimentos aos Requisitos de Saúde) dos produtos químicos u lizados e o CBRS
(Comprovação de baixo risco de saúde);
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f) O serviço prestado deve garan r o atendimento aos requisitos de qualidade da
água  es pulados  pela  legislação  vigente,  devendo  atender  aos  padrões  de
potabilidade e da água;

g) Efetuar o controle do cloro residual livre, conforme o Anexo 14 do Anexo XX da
Portaria de Consolidação MS nº 05/2017, do Ministério da Saúde e,  manter os
registros em local acessível para o acompanhamento do Vigiagua.  

h) Realizar o número mínimo de amostras e frequência mínima de amostragem para
Soluções Alterna vas Cole vas, para os padrões sico, químico e microbiológico,
conforme o Anexo 14 do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
Coletar “in loco” na frequência mínima de amostragem de água mensal na saída do
tratamento e em um ponto de consumo servido pelo poço tubular profundo.

i) Submeter  à  aprovação  do  Vigiagua  do  Município,  o  plano  de  amostragem  de
controle das SACs (Art. 41 do Anexo XX);

j) Apresentar até o 10º dia do mês subsequente, os laudos das análises realizadas
por Laboratório Analí co, acompanhadas do resumo do controle preenchido em
modelo pré-definido conforme SISAGUA/MS.

k) Realizar o controle semestral da água bruta, para atender o Art. 40 do Anexo XX da
Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, conforme prevê os Ar gos 12 e 13 da
Resolução  CONAMA  396/2008,  dos  seguintes  parâmetros:  Sólidos  totais
dissolvidos, Nitrato, Escherichia coli, pH, Turbidez e Condu vidade elétrica, sendo
que a prefeitura é responsável por manter uma torneira para coleta das amostras
de água bruta no poço.

l) Fornecer anualmente análise de glifosato, alumínio, dureza total, chumbo, ferro,
cromo.

m) Assegurar  assistência  e  responsabilidade técnica  de  profissional  habilitado  pelo
devido conselho de classe para o tratamento de água para consumo humano com
apresentação de AFT (Anotação de Função Técnica), deverá ser solicitada e paga
pela empresa contratada, específica para o Município com validade de um ano;

n) Realizar anualmente a limpeza e desinfecção em todos os reservatórios de água
cole vos  em  todas  as  Soluções  Alterna vas  onde  é  realizado  o  tratamento.
Conforme Portaria RS/ SES nº 1237/2014. Encaminhar cer ficado de limpeza ao
Vigiagua do Município com relatório fotográfico do ANTES e DEPOIS da limpeza;
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o)  Se  as  análises  constantes  no projeto  básico  apresentarem irregularidades  nos
parâmetros  analisados,  a  empresa  contratada  se  obriga  a  fazer  nova  análise,
ficando o custo das reanálises a cargo da empresa licitante vencedora;

p) Os relatórios fornecidos pela Licitante Vencedora deverão ser encaminhados para
o fiscal do contrato, Ivan Samuel Bündrisch e Fiscal Sanitária e Ambiental, Gustavo
Bildhauer,  que analisarão a execução do objeto do contrato e encaminharão o
responsável pelo lançamento das informações no sistema VIGIÁGUA.

q) As  estações  de  Tratamento  de  Água  para  a  dosagem  de  cloro  deverão  ser
instaladas nos sistemas de abastecimentos públicos. Os sistemas existentes são de
propriedade da Prefeitura Municipal que poderão ser u lizados pela Contratada,
os quais serão cedidos em regime de locação durante o período contratual.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Declaramos para os devidos fins:
a) Razão Social da Empresa: ......................................................................
b) CGC ou CNPJ da Empresa: ....................................................................
c) Endereço da Empresa: ............................................................................
d) Nome Completo do Sócio ou Responsável pela Assinatura de Contrato:
.....................................................................................................................
e) CI do Responsável acima: .......................................................................
f) CPF do Responsável acima: ....................................................................
g) Endereço e telefone do responsável acima: .........................................
.....................................................................................................................
h) E-mail:.......................................................................................................

Carimbo da Empresa e assinatura
Obs.: Juntar procuração, se for o caso.

ANEXO III
MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO
Ref.: (iden ficação da licitação)
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................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Iden dade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei n  o   8.666, de 21 de junho de 1993  , acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a par r de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................
(data)

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

(representante legal)
 

(Observação: em caso afirma vo, assinalar a ressalva acima).

ANEXO IV
“MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR" 

DECLARAÇÃO 

DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  para  fins  do  PREGÃO  xxxxxxxx,  que  a
empresa ............................., inscrito no CNPJ n°...................,  não foi declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do ar go
87 da Lei  Federal  n  o  8.666/93  e  alterações  posteriores,  bem como que  comunicarei
qualquer  fato ou evento superveniente  à  entrega dos documentos  de habilitação  que
venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econômico-financeira. 

............................................
(data)

............................................................
(representante legal)
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ANEXO V
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº xxx/2022
Minuta

 Pelo  presente  instrumento  vem  o  MUNICÍPIO  DE  FORQUETINHA,
pessoa jurídica  de Direito  Público  com sede na Rua Johann  Kremer,  1316,  inscrita  no
C.N.P.J.  sob  o  número  04.214.401/0001-03,  nesse  ato  representado  pelo  Prefeito,  Sr.
PAULO JOSÉ GRUNEWALD, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a
empresa  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  com sede xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxx,  bairro  xxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no C.N.P.J. sob o número xxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado
por  seu  sócio-administrador,  Sr.  xxxxxxxxxxxx,  portador  do CPF.  nº  xxxxxxxxxxxxxxx,
doravante  denominado  apenas  de  CONTRATADA,  firmar  o  presente  Contrato  de
Prestação  de  Serviços,  a  ser  realizado  de  forma  indireta,  o  que  fazem  com  base  nas
informações protocoladas sob nº 994/2022 – Pregão Presencial 055/2022 e nas seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1 – Cons tui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de limpeza, desinfecção, tratamento e monitoramento permanente
das  estações  de  capacitação  de  água  para  consumo  humano,  do  município  de
Forque nha, em conformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação do Ministério
da Saúde nº 05/2017, e especificações con das no Projeto Básico, em anexo (Anexo I).

1.2 - A CONTRATADA deverá elaborar um cronograma semestral de coletas, tratamento
da água e visitas técnicas trimestrais do Químico ou Engenheiro Químico, a ser elaborado
juntamente  com  o  fiscal  do  contrato  e  Fiscal  Sanitário,  para  que  estes  possam
acompanhar e fiscalizar a execução contratual. 

1.3 - De toda coleta, tratamento da água e visitas técnicas trimestrais deverá ser coletada
a assinatura do Responsável Técnico do Município, Fiscal Sanitário e Ambiental Sr. Gustavo
Bildhauer, sendo que ao final de cada mês a CONTRATADA deverá apresentar o relatório
com as assinaturas das visitas realizadas e detalhamento do que fizeram em cada visita,
assim como os relatórios técnicos descritos no Projeto Básico.  

1.4 - O município reserva-se o direito de acompanhar e fiscalizar toda e qualquer visita
e/ou coleta e/ou tratamento da água que a CONTRATADA fizer no município.
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1.4.1  –  A  CONTRATADA deverá  informar  ao  fiscal  do  contrato  o  dia  em  que
realizará a prestação dos serviços, para que a mesmo possa realizar o acompanhamento
e a fiscalização;
 
1.5 - As despesas com locomoção, alimentação, estadia, etc, serão de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, não cabendo qualquer ônus adicional ao Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
R$ xxxx (xxxx) mensais. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1  – A  responsabilidade  pela  segurança  dos  funcionários  da  empresa  será  única  e
exclusiva da CONTRATADA.

3.2 – Todos os atendimentos deverão ser registrados em relatórios técnicos, em duas vias,
assinados com o consen mento do responsável designado pelo Município de Forque nha,
ficando uma via para cada parte;

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1  –  As despesas decorrentes  dessa  licitação serão suportadas pela seguinte  dotação
orçamentária:

07.01 SECR. MUN. OBRAS DESENV. URB. E RURAL
17.512.0010.2034 Manutenção do Abastecimento de Água
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA (239)-01
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA (378)-01

4.2 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, baseado em notas fiscais dos
serviços  prestados acompanhadas dos relatórios emi dos pela empresa. O pagamento
ainda só será liberado com a Assinatura do Fiscal do contrato e do Secretário responsável
nas notas fiscais e no relatório dos serviços;              

4.3 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de
serviços  devem  ser  emi dos  em  nome  do  Município  de  Forque nha  (CNPJ
04.214.401/0001-03)  e  conter  as  seguintes  informações:  modalidade  e  número  do
processo  licitatório,  nº  contrato  e  do  empenho,  indicação  do  recurso  u lizado  para
pagamento  e,  se  necessário,  indicação  do  fundo  repassador  do  recurso  (estadual  ou
federal);
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4.3.1  –  Caso houver,  a  licitante deverá  indicar  o  número/ tulo  do Convênio,
Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou outro instrumento originário;

4.4 – Somente será efetuado o pagamento mediante apresentação de documento que
comprove a regularidade com o FGTS e da CND/INSS.

4.5  - Para  o  efe vo  pagamento,  as  faturas  deverão  se  fazer  acompanhar  da  guia  de
recolhimento  das  contribuições  para  o  FGTS,  INSS  e  GFIP  rela va  aos  empregados
u lizados na prestação do serviço, do mês da prestação dos serviços, caso contrário o
pagamento não será efetuado.

4.6 - Serão processadas as retenções per nentes ao objeto da contratação, nos termos da
lei que regula a matéria.

CLÁUSULA  QUINTA  -  DAS  PENALIDADES: Além  das  penalidades  previstas  na  Lei  de
Licitações  (Lei  nº  8.666/93)  e  no  Edital  Pregão  Presencial  nº  055/2022,  sujeita-se  a
CONTRATADA às seguintes penalidades:

5.1 - Pela inexecução total ou parcial de contrato, a CONTRATADA sujeita-se, garan da
prévia defesa, às seguintes sanções:

I - advertência:
II - multa na forma prevista no item 5.2.
III - rescisão do contrato;
IV - suspensão do direito de licitar junto ao Município, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município.

5.2 -  Será aplicada multa de 10% (dez por  cento) sobre o valor corrigido do contrato
quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
b) subcontratar, transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros,
sem prévia autorização do contratante;
c) executar os serviços em desacordo com as especificações ou normas técnicas,
independentemente  da  obrigação  de  fazer  as  correções  necessárias  as  suas
expensas;
d) desatender as determinações da fiscalização:
e) cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, por
meios culposos e/ou dolosos,  fraude fiscal  no recolhimento de qualquer tributo,
encargos  sociais,  ou  previdenciários,  respondendo  ainda  pelas  multas  aplicadas
pelos órgãos competentes em razão de infração come da, cabendo a Prefeitura o
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direito de exigir a Folha de Pagamento dos empregados a qualquer momento;
f) não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços ou não fornecer os materiais
contratados no prazo fixado;
g)  ocasionar  sem  justa  causa,  atraso  superior  a  03  (três)  dias  na  execução  dos
serviços contratados ou fornecimento dos materiais;
h)  recusar-se  a  executar,  sem  justa  causa,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços
contratados ou o fornecimento dos materiais;
i)  pra car por ação ou omissão,  qualquer ato  que por imprudência,  negligência,
imperícia, dolosamente ou não, venha a causar danos à contratante ou a terceiros,
independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.
j) Não manter nos reservatórios, durante a vigência do contrato, os níveis de cloro
indicados PORTARIA Nº 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PORTARIA RS/SES
Nº 1237, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014; 

5.3 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
será comunicado por escrito pela fiscalização à CONTRATADA.

5.4  –  As  multas  serão  descontadas  dos  pagamentos  e,  quando  for  o  caso,  cobradas
judicialmente.

5.5 – Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do
direito de licitar junto ao CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: Este contrato tem seu prazo de vigência fixado em 12
(doze) meses.

6.1  –  A critério  do  Município,  verificada a  presença  de oportunidade,  conveniência  e
interesse público, poderá ser procedida à prorrogação do contrato por períodos iguais e
sucessivos, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.

6.2 - Havendo prorrogação da vigência, os valores poderão ser atualizados, levando-se em
consideração o índice médio acumulado da menor variação posi va de um dos seguintes
índices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: O contrato poderá ser rescindido:

7.1 –  Por  inicia va  do  CONTRATANTE, independente  de  no ficação  judicial  ou
extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) deixar de cumprir qualquer das obrigações aqui es puladas; 
b) subcontratar, transferir ou ceder a terceiros o objeto desse contrato;
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c) demonstrar incapacidade técnica ou má-fé;

7.2 –  Por acordo entre as partes, atendida a conveniência do CONTRATANTE, mediante
termo próprio e restando quitadas todas as obrigações pendentes.

7.3  – Poderá  o  CONTRATANTE rescindir  unilateralmente  o  contrato,  independente  de
no ficação  judicial  ou  extrajudicial,  em  razão  de  interesse  público  devidamente
jus ficado.

CLÁUSULA  OITAVA  -  DA  FISCALIZAÇÃO  DO  CONTRATO: A  fiscalização  do  presente
contrato será de responsabilidade da Secretaria de Obras, Viação e Interior, que designa o
funcionário Gerson Drebes para ser o fiscal do mesmo.  

CLÁUSULA NOVA – DISPOSIÇÕES GERAIS:  A interpretação do presente instrumento fica
condicionada ao disposto nas normas gerais de Direito Público vigentes, principalmente a
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

9.1 – Aplica-se ao presente contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos  os  seus  termos,  as  condições,  cláusulas  e  propostas  apresentadas  no  processo
licitatório – Pregão Presencial 055/2022.

9.2 -  Toda  e  qualquer  modificação  desse  instrumento  somente  poderá  ser  realizada
mediante aditamento, desde que observadas as disposições legais per nentes.

9.3 –  A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução do presente contrato, sejam de natureza ambiental,
trabalhista,  civil,  criminal,  fiscal,  previdenciária  ou  comercial,  inexis ndo  qualquer
solidariedade do CONTRATANTE rela vamente a esses encargos ou a eventuais prejuízos
causados a terceiros pelos sócios, empregados ou prepostos da CONTRATADA.  

 9.4 - As partes elegem o Foro da Comarca de Lajeado para dirimir qualquer dúvida sobre
a interpretação desse instrumento.
   

 E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas, para que se produzam os
jurídicos e legais efeitos.

Forque nha(RS), xx de xxxxxxxx de 2022.
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  MUNICÍPIO DE FORQUETINHA                                         NOME DA EMPRESA
   PAULO JOSÉ GRUNEWALD                                       REPRESENTANTE
                PREFEITO                  SÓCIO-ADMINISTRADOR

Testemunha: _____________________     Testemunha: _______________
C.P.F.:                                                           C.P.F.:  
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