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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 – PRÓ-SINOS 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 
O PRÓ-SINOS – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS, pessoa jurídica de direito público interno, sob a 
forma de Autarquia Especial, sediada em Esteio/RS, com cadastro fiscal no CNJP/MF sob 
o nº. 09.150.005/0001-75, em conformidade com a legislação pertinente, torna público 
que realizará licitação pública, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor 
valor global, conforme as condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com 
as disposições da Lei Federal n.° 11.107/2005, Lei Federal n.° 10.520/02, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n.° 8.666/93, Decreto Federal n.° 3.555/2000, Lei 
Complementar n.º 123/2006, suas alterações, e demais legislações pertinentes, pelo que 
dispõem no presente Edital as condições de sua realização. O processo integra o sistema 
de licitações compartilhadas do Consórcio Público Pró-Sinos, nos termos do artigo 112, 
§1º, da Lei Federal n.° 8.666/93 que possibilita a decorrência de contratos administrativos 
celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação consorciados. 
 
1. LOCAL, DATA E HORA: 
1.1. A sessão pública será realizada na forma eletrônica, por meio do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, no dia 17 de julho de 2019, com início às 10h00min, 
horário de Brasília – DF. 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas através do site descrito no subitem 1.1, até as 09h59min do mesmo dia. 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente 
de nova comunicação. 
 
2. OBJETO 
2.1. Registro de preços para a prestação de serviços de desobstrução e limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção, conforme especificações contidas no ANEXO I – Termo 
de Referência, o qual é parte integrante deste edital. 
 
3. PARTICIPAÇÃO 
3.1. Somente poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas devidamente 
cadastradas junto ao órgão provedor do sistema, através do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 
3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, 
a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
3.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e da Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 
concordata, recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
dissolução, liquidação. 
3.5. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas 
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inidôneas. 
3.6. A retirada do Edital poderá ser efetuada através do site  
www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou do site www.prosinos.rs.gov.br/, no link institucional 
- licitações. 
3.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 
os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
procedimento. 
3.8. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
 
4. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá estar credenciado no Sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 
4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema obtido junto à Seção de Cadastro da 
Central de Licitações do Estado - CELIC. 
4.1.2.O credenciamento e a sua manutenção no respectivo cadastro dependerão de 
registro cadastral na CELIC. 
4.1.3. O credenciamento da licitante, junto ao provedor do sistema, implicará a 
responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao PRÓ-SINOS, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
4.3. Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar 
em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas 
empresas se enquadram nessa(s) categoria(s). 
 
5. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
5.1. As licitantes que declararem, eletronicamente, em campo próprio, quando do envio da 
proposta inicial, o enquadramento social de que trata este subitem, devidamente 
comprovado conforme estabelece o presente Edital, terão tratamento diferenciado e 
favorecido nos termos da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 
5.2. A ausência dessa declaração, no momento do envio da proposta, significará a 
desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das 
prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 
5.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que estiverem no limite de até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta melhor classificada, desde que esta não seja de microempresas ou 
de empresas de pequeno porte. 
5.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta inferior à proposta de menor preço apurada no certame, no prazo máximo de 5 
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(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
5.5. No caso de não adjudicação à microempresa ou empresa de pequeno porte serão 
convocadas as empresas remanescentes, de mesmo enquadramento social, na ordem 
classificatória, para o exercício de mesmo direito, que se encontrem na situação de 
empate. 
5.5.1. Na hipótese de não haver mais empresas de mesmo enquadramento social, o 
objeto da licitação será adjudicado para a empresa originalmente vencedora. 
5.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar os 
documentos de habilitação, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à 
regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação. 
5.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com 
restrições quanto à regularidade fiscal e trabalhista tem assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a partir da declaração de vencedor da licitação, prorrogável por igual período, a 
critério do ProSinos, para apresentar as respectivas certidões de regularidade. 
5.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital, podendo o PRÓ-SINOS 
retomar a licitação com a convocação da segunda classificada, e assim sucessivamente, 
para apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS FINAL e demais atos subsequentes. 
 
6. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
6.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao(a) Pregoeiro(a) em 
até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, exclusivamente 
pelo e-mail administrativo@prosinos.rs.gov.br. 
6.1.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à 
disposição das licitantes interessados no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 
6.2. A impugnação ao edital e aos seus anexos deverá ser feita por escrito, dirigida ao(a) 
Pregoeiro(a), e protocolada na sede do PRÓ-SINOS, Rua Eng. Hener de Souza, n.º 150, 
bairro Centro, Esteio/RS, em horário comercial e em dias úteis. 
6.2.1. Decairá do direito de impugnação ao edital a licitante que não se manifestar em até 
2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, apontando as falhas 
ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
7. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
7.1. As licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a 
abertura da sessão, exclusivamente no sistema eletrônico do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, quando se encerrará a fase de recebimento de 
propostas. 
7.2. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar 
da data da abertura da licitação, considerando-se tal prazo caso não conste outro maior 
na proposta. 
7.3. As licitantes deverão consignar o valor global da proposta e demais informações 
necessárias, até o horário previsto no subitem 1.2, já consideradas inclusas todas as 
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive 
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
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7.4. A proposta de preços deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente 
por meio do Sistema Eletrônico. 
7.5. No momento do envio da proposta, a licitante deverá prestar, por meio do sistema 
eletrônico, as seguintes declarações: 
7.5.1. Na declaração de porte, a empresa deverá selecionar o campo do seu 
enquadramento, restando as opções de: se está enquadrada como ME ou EPP sob as 
penas da lei ou que não está enquadrada como ME ou EPP sob as penas da lei. 
7.5.2. Na declaração de conhecimento sobre as especificações do edital, a empresa 
deverá selecionar o campo que tem pleno conhecimento e atende a todas as exigências 
de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital. 
7.6. Nos casos de emissão de declaração falsa, a licitante estará sujeita à tipificação no 
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes 
previstos nos arts. 90 e 93 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 
12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no 
presente Edital. 
7.7. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
7.8. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
7.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 
7.10. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
7.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 
certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a 
licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 
7.12. É de inteira responsabilidade da licitante obter dos órgãos competentes informações 
sobre a incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta 
licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de 
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 
7.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
7.14. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firme(s) e verdadeira(s) sua(s) proposta(s), 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 
7.15. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
7.16. O(s) item(ns) de proposta(s) que eventualmente contemple(m) produto(s) e/ou 
serviço(s) que não corresponda(m) à(s) especificação(ões) contida(s) no ANEXO I deste 
Edital será(ão) desconsiderado(s). 
7.17. Poderão ser admitidos, pelo(a) Pregoeiro(a), erros de natureza formal, desde que 
não comprometam o interesse público e da Administração. 
 
8. ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 
8.1. O(A) Pregoeiro(a) dará início à Sessão Pública através do sistema eletrônico na data 
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e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta (menor valor 
global). 
 
9. FORMULAÇÃO DE LANCES 
9.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes deverão encaminhar 
lances, exclusivamente através do sistema eletrônico, sendo que as demais licitantes 
serão imediatamente informadas do recebimento da proposta e do seu respectivo valor. 
9.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) pregoeiro(a) e as licitantes 
ocorrerá exclusivamente pelo sistema eletrônico. 
9.3. O(A) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 
9.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real pelas licitantes, anexando-se cópia das propostas 
desclassificadas aos autos do processo licitatório. 
9.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) 
pregoeiro(a). 
9.6. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
9.7. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo MENOR VALOR GLOBAL, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
9.8. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor ou 
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento, consignados no registro de 
cada lance. 
9.9. As licitantes somente poderão oferecer lances mais vantajosos do que o último por 
elas ofertado e registrado pelo sistema eletrônico. 
9.9.1. No caso de dois ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
9.10. Durante o transcurso da sessão, as licitantes terão informações, em tempo real, do 
valor ou percentual de desconto do melhor lance registrado, conforme o critério de 
julgamento adotado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 
9.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, 
sujeitando-se as licitantes desistentes às sanções previstas neste Edital. 
9.12. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor ou percentual de 
desconto, conforme o critério de julgamento adotado, de sua proposta. 
9.13. Durante a fase de lances, o(a) pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor ou percentual de desconto, dependendo do critério de julgamento adotado, seja 
manifestamente inexequível. 
8.14. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado 
também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
9.15. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para 
recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
9.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do 
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Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa 
aos participantes 
9.17. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no 
item 5, se for o caso. 
 
10. NEGOCIAÇÃO 
10.1. Após o fechamento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o 
caso, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta(s) 
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, visando que seja 
obtida melhor proposta (menor valor), não sendo admitido negociar condições diferentes 
daquelas previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
 
 
11. ACEITABILIDADE DA(S) PROPOSTA(S) 
11.1. Para fins de aceitação pelo(a) Pregoeiro(a), a proposta não poderá ultrapassar o 
valor estimado pelo PRÓ-SINOS à contratação, inclusive no que tange aos valores 
unitários dos itens, e o(s) produto(s)/serviço(s) ofertado(s) deverá(ão) atender todas as 
condições do Edital e seus Anexos. 
11.2. Após o comunicado do(a) Pregoeiro(a), a licitante classificada provisoriamente em 
primeiro lugar deverá encaminhar a Carta de Apresentação da Proposta de Preço(s) e 
seu(s) anexo(s), quando houver, na forma do subitem 11.4 adequada ao valor final 
proposto, devidamente assinada(s) pelo(s) representante(s) lagal(ais), no prazo máximo 
de até 3 (três) dias úteis, contados do encerramento da sessão pública virtual, juntamente 
com os documentos de habilitação de que trata o item 12. 
11.2.1 Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados do(a) PREGOEIRO(A) 
para o seguinte endereço: Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, nº. 150, Bairro 
Centro, Esteio/RS, CEP nº 93.260-120. 
11.3. A critério do(a) Pregoeiro(a), o prazo referido no subitem 11.2 poderá ser 
prorrogado. 
11.4. A Carta de Apresentação da Proposta de Preços observará os seguintes requisitos: 
11.4.1. Apresentação em papel timbrado ou com o carimbo da empresa, datilografada ou 
impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
redigida em língua portuguesa, sendo a última folha assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais) da empresa e as demais rubricadas pelo(s) mesmo(s), identificando o lote ou 
item, conforme o caso, a que a proponente está concorrendo; 
11.4.2. Descrição detalhada do objeto da licitação com a indicação do processo licitatório 
a que se refere; 
11.4.3. Indicará a Razão Social completa da empresa, endereço completo, número de sua 
inscrição no CNPJ, telefone/fax/e-mail, nome, cargo e CPF da pessoa responsável pela 
assinatura do contrato; 
11.4.4. Indicação do valor total em Real, conforme o critério de julgamento da licitação, 
em algarismos arábicos e por extenso, por itens ou lotes, se for o caso, devendo o preço 
observar os requisitos do item 7 deste edital; 
11.4.5. Deve considerar a prestação dos serviços nos locais indicados neste edital e em 
seus anexos; 
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11.4.6. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a 
contar da data da entrega da Carta de Apresentação das Propostas através do sistema 
eletrônico, considerando-se o prazo de validade de 60 (sessenta) dias caso não conste 
outro maior no documento. 
11.4.7. A proposta, preferencialmente, deve seguir o modelo constante no ANEXO II, 
facultado o preenchimento do próprio formulário. 
11.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, 
será desclassificada e estará sujeita às sanções previstas neste Edital. 
11.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnico(s) pertencente(s) ao quadro de 
pessoal da entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisão. 
11.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
11.8. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero 
ou sem valor correspondente, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando a 
licitante renunciar expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração. 
11.9. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos 
deste Edital, será desclassificada aquela que: 
11.9.1. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação; 
11.9.2. Apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos 
neste edital e em seus anexos; 
11.9.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, não comprovando sua 
exequibilidade. 
11.10. Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso. 
11.11. O(A) pregoeiro(a) concederá à licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade de sua proposta. 
11.11.1. O(A) pregoeiro(a) poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da 
proposta ou exigir da licitante a sua demonstração; 
11.11.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o(a) pregoeiro(a) 
poderá efetuar diligência, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
11.11.2.1. Questionamentos junto à licitante para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
11.11.2.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
11.11.2.3. Verificação de outros contratos que a licitante mantenha com a Administração 
Pública ou com a iniciativa privada; 
11.11.2.4. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
11.11.2.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela licitante; 
11.11.2.6. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 
pesquisa; 
11.11.2.7. Estudos setoriais; 
11.11.2.8. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
11.11.2.9. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 
favoráveis que a licitante disponha para a prestação dos serviços; 
11.11.2.10. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
11.11.3. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
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contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 
11.12. Será vencedora a licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço 
global. 
11.13. Na análise dos documentos da proposta, é facultado ao(a) Pregoeiro(a) relevar 
omissões puramente formais nos documentos e promover diligências destinadas a 
esclarecer a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais à 
licitante, que deverão ser respondidos no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
11.14. Erros no preenchimento dos documentos e das planilhas, quando houver, não 
constituem motivo para a desclassificação da proposta, tendo em vista que poderão ser 
ajustados pela licitante, no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a), desde que não haja 
majoração dos preços unitário e global propostos. 
11.15. A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e 
demais informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação 
pertinente. 
101.16. Havendo a desclassificação da primeira colocada, será convocada a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até que sejam 
atendidas as condições do Edital. 
 
12. HABILITAÇÃO E JULGAMENTO 
12.1. A documentação de habilitação deve ser enviada juntamente com a proposta no 
prazo e endereço mencionados no subitem 11.2 deste edital. 
12.1.1. Os documentos devem estar válidos no dia de abertura da sessão pública. 
11.1.2. Os documentos devem ser assinados pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
licitante. 
12.2. Os documentos deverão ser entregues em envelope opaco e lacrado, aos cuidados 
do(a) Pregoeiro(a), contendo as seguintes indicações no seu anverso: licitação (número e 
modalidade), razão social e CNPJ da licitante. 
12.3. O Certificado de Fornecedor do Estado (Rio Grande do Sul) – CFE, regulado pelo 
Decreto Estadual n°. 32.769/88 e pela Subsecretaria da Administração Central de 
Licitações - CELIC, e respectivo Anexo, substituem os documentos de habilitação que 
nele constam, exceto quanto aos documentos relativos à habilitação técnica, sendo que, 
caso algum(s) dos documentos expressos no CFE esteja(m) vencido(s), deverá(ão) ser 
apresentado(s) o(s) documento(s) correspondente(s) vigente(s). 
12.4. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor(a) do 
PRÓ-SINOS (mediante a apresentação dos originais) ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 
12.5. Na falta de consignação do prazo de validade nos documentos exigidos neste Edital 
para habilitação, serão eles havidos por válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados 
da data de sua emissão. 
12.6. Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele 
vertidos por tradutor juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação 
dos documentos em língua estrangeira a que se refere. 
12.7. A validade de documento extraído via Internet e sua autenticação estará 
condicionada à conferência de seu conteúdo no respectivo endereço. 
12.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
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substituição aos requeridos no presente edital e seus anexos. 
12.9. Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da 
sessão, ocorrendo a perda de validade dos documentos no transcurso da licitação e não 
for possível ao(à) pregoeiro(a) verificar a sua renovação por meio de consulta a sites 
oficiais, a licitante será convocada a encaminhar no prazo de no mínimo 2 (duas) horas, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme institui o art. 43, 
§1º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 
12.10. Da qualificação jurídica: 
12.10.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
12.10.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores 
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso 
de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata 
de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; 
12.10.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
12.10.4. Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, expedida pela Junta Comercial, 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Registro de Títulos e Documentos e Pessoas 
Jurídicas, onde a empresa está sediada, atualizada, ou seja, com data não superior a 90 
(noventa) dias anteriores à data fixada para o início da Sessão Pública; 
12.10.4.1. No caso de Microempreendedor Individual: o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI comprovará o enquadramento como 
Microempresa, não sendo exigido o documento descrito na alínea “12.10.4”; 
12.10.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de 
que está ciente das condições a serem enfrentadas durante a execução do objeto, bem 
como das exigências e especificações contidas no ANEXO I - Termo de Referência, 
conforme modelo que integra o ANEXO V, deste Edital; 
12.11. Da habilitação de regularidade fiscal e trabalhista: 
12.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
12.11.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de 
Tributos Federais e Certidão Negativa de Dívida Ativa da União) e relativa à Seguridade 
Social (INSS); 
12.11.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal (Tributos 
Mobiliários e Imobiliários, quando houver esta distinção), da jurisdição fiscal da empresa 
licitante, na forma da lei; 
12.11.3.1. Havendo no Município Certidões Negativas de Débito Mobiliário e Imobiliário, a 
licitante deverá apresentar ambas. No caso de não possuir Certidão Imobiliária, a licitante 
deverá apresentar comprovante do órgão municipal de que não possui imóvel no local; 
12.11.3.2. Havendo no Estado/Município Certidões Negativas de Débito Inscritos e Não 
Inscritos em Dívida Ativa, a licitante deverá apresentar ambas, quando houver esta 
distinção; 
12.11.4. Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
12.11.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
12.11.6. Declaração assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei, 



 

 

10 
Pregão Eletrônico n.º 001/2019, Registro de Preços n.º 001/2019 - prestação de serviços de desobstrução e limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção.  

que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal 
e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme modelo que integra o ANEXO 
IV, deste Edital; 
12.12. Da habilitação econômico-financeira 
12.12.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida 
pelo distribuidor ou vara especializada da Comarca da sede da empresa; 
12.13. Da qualificação técnica 
12.13.1. Declaração da licitante (conforme modelo do ANEXO VI - MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE 
RESPONSÁVEL TÉCNICO) de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, 
instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis 
para a execução dos serviços objeto desta licitação e indicação do Responsável Técnico 
pela execução do serviço. 
12.13.1.1. O profissional indicado como responsável técnico deverá participar do serviço 
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pela fiscalização dos serviços e/ou gestor do contrato do 
Município consorciado respectivo.  
12.13.1.2. Prova do responsável técnico do objeto da licitação pertencer ao quadro 
funcional da licitante, por uma das seguintes formas: no caso de sócio ou diretor da 
empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, acompanhado de prova 
da diretoria em exercício; no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, celebrado de 
acordo com a legislação civil comum, podendo este ter sua eficácia condicionada a 
adjudicação do objeto à licitante. 
12.13.2. CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, dentro da 
validade, do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) pelo objeto da presente licitação, junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de 
Química (CRQ) da localidade da sede da licitante. 
12.13.3. CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, dentro da 
validade, da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
e/ou Conselho Regional de Química (CRQ) da localidade da sede da licitante. 
12.13.4. ATESTADO ou certidão de capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL da licitante ou 
Atestado de Capacidade Técnica Profissional indicado como responsável técnico, que 
comprove ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 
privada, obras/serviços de características técnicas similares ou superiores às do objeto da 
presente licitação, cuja parcela de maior relevância técnica e de valor significativo, é a 
seguinte: 

a) 100 (cem) horas de limpeza de fossas sépticas, filtros, sumidouros ou redes de 
esgoto. 

12.13.4.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a(s) assinatura(s) do(s) emitente(s), bem 
como conter o nome, o endereço e o telefone de contato dos atestadores, ou qualquer 
outra forma que permita consulta com as empresas/órgãos declarantes. 
12.13.5. LICENÇA DE OPERAÇÃO emitida pela FEPAM ou órgão competente em nome 
da licitante ou da detentora da licença, neste caso, comprovar o vínculo comercial 
existente entre a detentora da licença de operação e a licitante, através de contrato 
firmado entre as partes ou declaração da representante legal da detentor da Licença de 
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Operação, com firma reconhecida em Cartório Competente, declarando a disponibilidade 
do objeto referente a licença de operação, juntamente com a cópia autenticada da 
Licença de Operação emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM 
ou outro órgão ambiental competente.  
12.13.6.Certificado de regularidade do IBAMA; 
12.13.7. Contrato para descarte de resíduos líquidos e sólidos em locais licenciados para 
cada caso, com a devida comprovação através da apresentação das respectivas Licenças 
de Operação. 
12.14. Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o(a) pregoeiro(a) 
procederá ao que segue: 
12.14.1. Na análise dos documentos de habilitação, é facultado ao pregoeiro relevar 
omissões puramente formais nos documentos e promover diligências destinadas a 
esclarecer a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais à 
licitante, que deverão ser respondidos no prazo de 03 (três) dias úteis.  
12.14.1.1. Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou 
contrariarem qualquer dispositivo deste edital, mesmo após a realização de diligências, 
o(a) pregoeiro(a) considerará a licitante inabilitada, convocando a licitante subsequente, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as 
condições do edital; 
12.14.1.2. Se os documentos estiverem completos e atenderem o previsto no edital, a 
licitante será considerada habilitada, momento em que o sistema disponibilizará prazo 
para manifestação de intenção de recurso, conforme item 13. 
12.15. As licitantes remanescentes ficam obrigadas a atender à convocação, ressalvados 
os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis 
no caso de recusa. 
12.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Diretor Presidente do PRÓ-SINOS poderá autorizar  o(a) pregoeiro(a) 
a fixar às licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas que acarretaram na desclassificação ou 
inabilitação. 
 
 13. RECURSOS 
13.1. Declarada a vencedora, caberá recurso nos casos previstos em lei, devendo a 
licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário 
próprio do Sistema Eletrônico que se realiza o certame 
(www.pregaoonlinebanrisul.com.br), explicitando sucintamente suas razões. 
13.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e 
o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo(a) Pregoeiro(a). 
13.2. Caso a intenção motivada de recurso seja aceita pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante 
disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por 
meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos as 
participantes, ficando as demais desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões 
em igual número de dias. 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a consequente adjudicação do objeto à vencedora do certame. 
13.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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13.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, ou 
que contenham vícios insanáveis, bem como os encaminhados por fax, correio ou 
entregues pessoalmente. 
13.6. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, nos termos desta licitação, 
aquela que, aceitando sem objeção, venha apontar depois do julgamento falhas ou 
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
14.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1. A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo(a) Pregoeiro(a) no final 
da sessão e registrada em ata, após recebido o envelope contendo a documentação 
mencionada para a habilitação e a proposta. 
14.2. Em caso de recurso, a adjudicação será procedida pela autoridade competente. 
14.3. A homologação da adjudicação a licitante vencedora será feita pela autoridade 
competente, após o recebimento do processo licitatório concluído pelo(a) Pregoeiro(a) e 
pela equipe de apoio. 
 
15. PRAZOS 
15.1. A licitante classificada em 1º. (primeiro) lugar no(s) preço(s) registrado(s), será 
convocada a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal. 
15.2. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
15.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para firmar a Ata de Registro de Preços, as licitantes ficam liberadas dos compromissos 
assumidos. 
 
16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará a(s) 
interessada(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento e/ou execução dos 
serviços nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório. 
16.2. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério do 
PRÓ-SINOS, sob pena de decair o direito de fornecer e/ou prestar serviços, sem prejuízo 
das sanções previstas neste edital. 
16.3. No caso de fornecimento através de filial, a licitante vencedora obriga-se a informar, 
antes da assinatura da Ata de Registro de Preços, o CNPJ da respectiva filial que 
fornecerá os materiais e/ou serviços, para fins de emissão da correspondente nota de 
empenho e/ou outro instrumento hábil. 
16.4. A ata firmada com a licitante vencedora observará a minuta do ANEXO VIII, 
podendo ser alterada nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
16.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos definidos 
no subitem 16.2, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidos, 
convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições, ou revogar o(s) item(ns)/lote(s) específico(s) ou o Registro de Preços. 



 

 

13 
Pregão Eletrônico n.º 001/2019, Registro de Preços n.º 001/2019 - prestação de serviços de desobstrução e limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção.  

16.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a fornecer os bens 
e/ou prestar os serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas 
neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso 
de divergência, as condições mais favoráveis ao PRÓ-SINOS. 
16.7. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura. 
16.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora obriga-se a atender 
todos os pedidos de compra e/ou prestação de serviços efetuados durante a vigência da 
Ata pelos Municípios Consorciados ao PRÓ-SINOS, mesmo que a entrega e/ou execução 
deles decorrente esteja prevista para data posterior à do seu vencimento, conforme 
especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis ao 
PRÓ-SINOS. 
 
17. LOCAL, PRAZO E ENTREGA DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
17.1. A contratada deverá executar os serviços nos locais, horários e prazos 
determinados conforme previsão dos itens “4” e “5” do ANEXO I, do Edital. 
17.2. Após a assinatura do contrato e/ou recebimento do empenho, ou outro instrumento 
equivalente, o fornecedor/contratada deverá providenciar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART no CREA ou no CRQ da região onde os serviços serão 
realizados, entregando uma via assinada e quitada à fiscalização do Município 
contratante. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços. 
17.3.  Caso o produto e/ou serviço não corresponda ao exigido no Edital, o 
FORNECEDOR/CONTRATADA deverá providenciar, no prazo definido pela Equipe 
Técnica do Município demandante, a sua substituição e/ou refazimento visando o 
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no 
Edital, na Lei de Licitações e no Código do Consumidor. 
17.4. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega ou a execução deles decorrente estiver prevista 
para data posterior à do seu vencimento. 
 
18. PREÇO E REAJUSTE 
18.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 
18.2. Deverá ser informado o preço global e preço unitário de cada item, em conformidade 
com o ANEXO II deste Edital. 
18.3. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte e descarga 
de material e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
18.4. Na elaboração do preço dos produtos e/ou serviços, a empresa fornecedora deverá 
considerar que o PRÓ-SINOS, bem como os Municípios Consorciados, não é contribuinte 
do ICMS, devendo ser tributado dessa forma. 
18.5. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 
18.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão 
de realinhamentos de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à 
espécie, hipótese que será regrada pelo item “20” e pelo ANEXO VII deste Edital. 
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19. PAGAMENTOS 
19.1. O pagamento de cada compra e/ou serviço executado será efetuado em até 30 
(trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo do objeto constante na Nota 
Fiscal pelo fiscal indicado pelo Município respectivo que vier a utilizar a Ata  
19.2. Ocorrendo atraso superior a 10 (dez) dias da data programada para o pagamento, 
será procedido a título de compensação financeira o pagamento de 0,033% (trinta e três 
milésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 1% (um por cento) de juros ao mês. 
19.3. A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Fatura 
contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 
19.4. No caso dos produtos e/ou serviços não estarem de acordo com as especificações e 
demais exigências deste Edital, o pagamento será retido em sua integralidade até que 
sejam efetuadas as alterações, retificações ou substituições determinadas. Durante o 
período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Edital. 
19.5. Conforme Protocolo ICMS 85/2010, que diz respeito à obrigatoriedade do 
fornecimento pela contratada de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em todas as compras 
realizadas pelos municípios, o fornecedor deverá enviar para o e-mail indicado por cada 
Ente, a Nota Fiscal Eletrônica referente a cada compra e/ou serviço realizada em 
decorrência deste Edital. 
19.6. Conforme legislação aplicável, é obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica – NFS-e pelas empresas prestadoras de serviço, com exceção dos prestadores 
de serviços enquadrados como Microempreendedores Individuais – MEI. As notas fiscais 
eletrônicas dos serviços prestados deverão ser encaminhadas para o e-mail indicado pelo 
Ente que vier a utilizar os serviços objeto deste Edital. 
 
20. REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
20.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
20.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 
20.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
20.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
20.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; e 
20.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
20.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, o 
beneficiário do registro poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes através de 
solicitação formal ao PRÓ-SINOS, desde que acompanhada de documentos que 
comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas 
fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros 
documentos. 
20.4.1. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na proposta 
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e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços. 
20.4.2. O procedimento para solicitações de alteração dos preços está previsto no 
ANEXO VII, deste Edital. 
20.4.3. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer 
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. 
20.4.4. Os pedidos de realinhamento dos preços, se necessário tal equilíbrio, só serão 
aceitos com intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias entre um e outro eventual 
pedido de atualização, devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros 15 (quinze) 
dias do mês subsequente ao bimestre citado, conforme regra do ANEXO VII. 
  
21. PENALIDADES 
21.1. A recusa injustificada da(s) empresa(s), com proposta(s) classificada(s) na licitação 
e indicada(s) para registro dos respectivos preços, em assinar a Ata de Registro de 
Preços, sob pena de decair do direito à contratação, e de, cumulativamente, ser-lhe 
cominada uma multa de valor pecuniário equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total atualizado da respectiva proposta, sem prejuízo da aplicação da penalidade 
preconizada pelo inciso III do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
21.2. A inexecução das obrigações decorrentes do presente Pregão ensejará a aplicação 
de sanções, de acordo com o que estabelece o artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
21.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ao forncedor/contratada 
serão aplicadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, isoladas 
ou cumulativamente, nos termos da referida norma, sendo que, para tais efeitos, é 
estabelecido que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
atualizado, em caso de inadimplemento parcial e, a 10% (dez por cento) sobre o valor 
global atualizado em caso de inadimplemento absoluto, sem prejuízo das demais sanções 
elencadas pela Lei Federal nº. 8.666/93. 
21.4. Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, conforme o prazo 
pactuado entre o Fornecedor e cada Município que vier a utilizar a Ata, fica o fornecedor 
sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do 
Empenho, ou outro instrumento equivamente, a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de 
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias. 
21.5. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de 
Empenho, ou outro instrumento equivalente, será considerada cancelada a Ata de 
Registro de Preços com o FORNECEDOR e aplicada a multa de 10% (dez por cento) por 
inexecução total, calculada sobre o valor global atualizado. 
21.6. A penalidade pecuniária prevista neste item será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo PRÓ-SINOS e/ou Municípios que utilizaram os serviços, na 
forma da Lei, ou será cobrada administrativa e/ou judicialmente, na hipótese de ser 
impossível a sua compensação. 
21.7. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 
administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações 
posteriores, garantida a ampla defesa e o contraditório ao fornecedor/contratada. 
21.8. Nenhuma responsabilidade recairá sobre o PRÓ-SINOS e/ou Municípios 
Consorciados por eventuais perdas e danos oriundos de danos causados a terceiros, por 
culpa ou dolo do contratado e seus prepostos. 
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21.9. A aplicação da penalidade de multa não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente a ata e aplique outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
22. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
22.1. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo PRÓ-SINOS, quando: 
22.1.1. O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 
22.1.2. O fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 
tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da 
justificativa pelo PRÓ-SINOS e/ou Município Consorciado interessado; 
22.1.3. O fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 
Registro de Preços, quando for o caso; 
22.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato (ou 
instrumento que o substitua, se for o caso) decorrente do registro de preços; 
22.1.5. Quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste 
tornar-se superior aos praticados no mercado; 
22.1.6. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
22.2. Os preços registrados também poderão ser cancelados mediante solicitação formal 
do fornecedor, quando o mesmo comprovar estar impossibilitado definitivamente de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
 
23. DOS ANEXOS 
23.1. Compõem o presente edital os seguintes Anexos: 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 
27 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 (MÃO DE OBRA DE MENORES) 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
ANEXO VII – MODELO PARA PEDIDO DE REALINHAMENTO 
ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) oficial, auxiliado(a) pela Equipe de Apoio, proceder, 
em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente na proposta. 
24.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste Pregão, sujeitando-se a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 
88, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
24.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do 
PRÓ-SINOS, através do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br, ou telefone (51) 3592-
8007, ou diretamente na sede de PRÓ-SINOS, situado na Rua Engenheiro Hener de 
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Souza, nº. 150, Bairro Centro, Esteio/RS, de segunda à sexta-feira, no horário de 
expediente das 08h00min às 12h00min e das 13h00n às 17h00min. 
24.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), que decidirá com base na 
legislação em vigor. 
24.5. O PRÓ-SINOS não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade do fornecedor/contratada para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 
24.6. A presente licitação rege-se pelas Leis Federais nº 11.107/2005, 8.666/93 e 
10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº 5.540/2005 e demais 
legislações pertinentes, sendo declarado competente o Foro desta Comarca para dirimir 
controvérsias emergentes da presente licitação. 
 

Esteio, 02 de julho de 2019. 
 
 

Leonardo Pascoal 
Presidente 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 – PROSINOS 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 
 

1. JUSTIFICATIVA 
O Consórcio Pró-Sinos tem por objetivo apoiar os municípios consorciados em ações de 
saneamento básico e conservação ambiental. A drenagem urbana é um dos eixos do 
saneamento básico e impacta diretamente na qualidade ambiental e na qualidade de vida 
e segurança da população. 
Um sistema de drenagem urbana eficaz exige manutenção permanente. Essa 
manutenção inclui a limpeza da rede com a retirada de resíduos, principalmente solo 
transportado pelas águas superficiais e coletado nos pontos de entrada. As caixas de 
inspeção permitem acesso a pontos distribuídos da rede onde é possível a limpeza 
manual, mas tubulação subterrânea é inacessível para a limpeza manual e requer o uso 
de recursos mecanizados. O processo de hidrojateamento permite a limpeza dessas 
redes de forma eficiente e eficaz. 
 
2. OBJETO 
Contratação de empresa especializada, através de Registro de Preços, para prestação de 
serviços de desobstrução e limpeza por hidrojateamento e/ou sucção nas seguintes 
quantidades estimadas: 
a) 500 quilômetros de redes de esgoto 
b) 10.000 horas de limpeza de fossas sépticas, filtros ou sumidouros 
 
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
3.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão executados através de 
equipamentos com as seguintes características mínimas: 
3.1.1 Caminhão com equipamento combinado de hidrojateamento com alta pressão e 
sucção a vácuo. O veículo deverá ter no máximo 08 (oito) anos de fabricação composto, 
no mínimo, dos seguintes componentes, montados no caminhão: 
a) Bomba de pistão com vazão mínima de 150 litros/minuto e pressão mínima de 150 bar; 
b) Sistema de sucção com refrigeração a ar de alto vácuo, com admissão de 4 polegadas, 
bomba de transferência e mangueira; 
c) Motor estacionário acoplado à bomba de hidrojateamento ou sistema que garanta 
sucção e jateamento operando simultaneamente sem perder rendimento; 
d) Reservatório com capacidade total mínima de 14.000 litros, sendo 10.000 litros para 
dejetos e 4.000 litros para água limpa, com selo de aferição do INMETRO. 
e) Carretel com, no mínimo, 120m de mangueira; 
f) Travamento da tampa traseira feita através de quatro grampos operados manualmente; 
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g) Abertura da tampa traseira por sistema hidráulico; 
h) Giroflex; 
 
3.2. Deverá ser disponibilizada equipe composta de 01 (um) motorista-operador 
devidamente habilitado e 01 (um) ajudante para cada caminhão utilizado na realização 
dos serviços objeto do presente Termo de Referência. 
3.3 Os serviços de hidrojateamento e sucção para limpeza de redes de esgoto serão 
quantificados e medidos por metro de tubulação limpada, estando incluídos no valor 
unitário os custos de transporte e descarte dos resíduos coletados nas tubulações.  
3.4 Os serviços de limpeza de fossas, filtros e sumidouros serão medidos por hora de 
utilização do equipamento. A contagem das horas trabalhadas inicia-se com o registro da 
hora de apresentação da equipe na frente de trabalho, feito pelo fiscal indicado pela 
prefeitura requisitante do serviço, na planilha de controle, e encerra-se na hora do final da 
atividade, com novo registro por parte do fiscal na mesma planilha de controle. 
 
4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão prestados nos Municípios 
integrantes do Consórcio Pró-Sinos que os solicitarem, podendo ser os seguintes: 

  

 
Araricá 

 

 
Glorinha 

 

 
Rolante 

 

 
Cachoeirinha 

 

 
Gramado 

 

 
Santo Antônio da Patrulha

 

 
Campo Bom 

 

 
Igrejinha 

 

 
São Francisco de Paula 

 

 
Canela 

 

 
Ivoti 

 

 
São Leopoldo 

 

 
Canoas 

 

 
Nova Hartz 

 

 
Sapiranga 

 

 
Capela de Santana 

 

 
Nova Santa Rita 

 

 
Sapucaia do Sul 

 

 
Dois Irmãos 

 

 
Novo Hamburgo 

 

 
Taquara 
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Caraá 

 

 
Parobé 

 

 
Três Coroas 

 

 
Estância Velha 

 

 
Portão 

 

 
 
 
 

 
Esteio 

 

 
Riozinho 

 

 
 
 
 

 
5. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / OPERAÇÃO 
5.1. Os serviços serão executados conforme solicitação e mediante nota de empenho (ou 
documento que a substitua) e/ou contrato emitido pelo Município interessado; 
5.2. O local e o horário de execução dos serviços deverão ser agendados diretamente 
entre o Município interessado e a empresa vencedora do certame; 
5.3. O agendamento dos serviços deverá observar antecedência mínima de 24(vinte e 
quatro) horas antes da efetiva prestação; 
5.4. Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão executados 
preferencialmente em dias úteis, entretanto, havendo necessidade imperiosa ou situação 
de emergência, fica a licitante vencedora do certame obrigada a executá-los em sábados, 
domingos ou feriados. 
5.5. A abertura e posterior fechamento das caixas, limpeza e desobstrução das mesmas 
para passagem das mangueiras, é de responsabilidade do contratante. 
5.6. O controle das condições de acabamento será feito em bases visuais por servidor do 
Município respectivo, devidamente designado para exercer a fiscalização. 
5.7. Os serviços serão considerados aceitos desde que atendam às seguintes condições: 

a) A limpeza executada seja julgada satisfatória pelo fiscal; 

b) Todo o resíduo retirado das tubulações e caixas receba destino adequado. 
5.8. A sinalização nos passeios e na via para atender a operação do equipamento ou 
estacionamento do(s) caminhão(ões) é de responsabilidade da licitante vencedora do 
certame. As operações deverão ser previamente agendadas entre as partes e a 
sinalização deverá ser feita segundo os padrões estabelecidos pelo Município 
CONTRATANTE; 
5.9. A critério do Município CONTRATANTE, poderá ser exigido que a licitante vencedora 
do certame identifique o veículo, quando em operação, com a frase “A SERVIÇO DO 
MUNICÍPIO DE ...”. Neste caso, deverá o Município CONTRATANTE fornecer a 
respectiva arte/modelo a ser utilizada. 
5.10. Os serviços realizados serão atestados em folha de medição, assinada pelo 
representante da empresa e pela fiscalização do Município CONTRATANTE, onde 
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constem informações como: as localizações do início e do final das limpezas de 
tubulação, as horas do início e da conclusão e a identificação dos serviços realizados. 
 
6. TRANSPORTE E DESCARTE DO MATERIAL RECOLHIDO 
6.1. O material sólido e o lodo recolhido das redes de esgoto e/ou fossas, filtros ou 
sumidouros, e descritas no objeto deste Termo de Referência, deverá ser transportado 
até local adequado, devidamente licenciado para destinação final de resíduos Líquidos e 
Sólidos. É vedada a disposição dos materiais recolhidos em qualquer outro local. 
6.2 O resíduo líquido, isento de sólidos e lodo, oriundo do hidrojateamento de tubulações, 
será devolvido à tubulação de esgoto. 
6.3. O custo do transporte e da destinação final são de responsabilidade da licitante 
vencedora da licitação. 
6.4. A licitante vencedora será responsabilizada por passivo ambiental eventualmente 
resultante da inadequada disposição do material recolhido durante as operações. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME 
7.1. Fornecer e substituir regularmente, sempre que necessário, Equipamentos de 
Proteção Individual aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto 
deste Termo de Referência. São itens obrigatórios: 
a) Proteção da cabeça: capacete de segurança classe B com jugular; 
b) Proteção dos olhos: óculos de segurança com lentes com proteção lateral, resistente a 
impactos; 
c) Proteção auditiva: protetor auricular, que pode ser de inserção ou tipo concha; 
d) Proteção das mãos: luvas adequadas à execução da tarefa; 
e) Proteção dos pés: calçado de segurança de borracha ou PVC; 
f) Proteção do corpo: uniforme (camiseta e calça) com listras reflexivas durante jornada de 
trabalho; 
g) Equipamento de resgate adequado ao espaço confinado, conforme NR 33; 
h) Protetor solar, no mínimo 15 fps. 
7.2. Utilizar equipamentos que atendam às necessidades da produção e tenham 
desempenho eficiente, com características mínimas dispostas no item 3 deste documento; 
7.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar, inclusive a terceiros ou 
ao meio ambiente, em decorrência dos trabalhos ligados aos serviços objeto deste Termo 
de Referência; 
7.4. Utilizar equipe habilitada, treinada, capacitada e experiente, para o desempenho das 
atividades previstas neste documento; 
7.5. Manter obrigatória e permanentemente em vigor o Seguro Contra Acidentes de 
Trabalho para a equipe de trabalho, cuja comprovação deve ser feita diretamente à 
fiscalização do Município contratante; 
7.6. Fornecer aos seus empregados e obrigá-los ao uso, o Vestuário Regulamentar de 
Trabalho (VRT), uniformizado com os padrões da empresa, e os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) para o desempenho das funções, não sendo admitida a 
atividade de pessoas desprotegidas. O Ente Contratante se exime de quaisquer ônus em 
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decorrência de acidentes ou por doenças adquiridas; 
7.7. Fornecer aos empregados designados para a execução dos serviços previstos neste 
Termo de Referência, crachá de identificação com a identidade visual da empresa; 
7.8. Utilizar na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sinalização de 
trânsito em conformidade com a legislação vigente; 
7.9. Possuir e manter atualizada licença dos órgãos ambientais para o tipo de operação 
objeto desta licitação; 
7.10. Apresentar à fiscalização do Município Contratante, antes do início da prestação de 
serviço, o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e o PCMSO (Programa 
e Controle Médico de Saúde Ocupacional), ambos atualizados. 
7.11. Apresentar, à fiscalização do Município Contratante, antes do início da prestação de 
serviço o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e a documentação que comprove a 
contratação regular de seus empregados. 
7.12 Apresentar à fiscalização do Município Contratante, juntamente com a nota fiscal de 
prestação do serviço, a documentação que comprove o regular cumprimento das 
obrigações contratuais para com os empregados que estiverem envolvidos no trabalho. 
 
8. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO QUE VIER A UTILIZAR OS SERVIÇOS OBJETO 
DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 
8.1. Fornecer água para a execução dos serviços objeto deste documento, indicando o 
local, ou locais, para o abastecimento do reservatório; 
8.2. Realizar a abertura e o fechamento das caixas de inspeção da rede a ser limpada. 
8.3. Apresentar planejamento de execução dos serviços indicando os locais de realização 
e a programação dos mesmos através de Ordem de Serviço, com quantidade mínima de 
8 horas de utilização dos serviços. 
8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. 
8.5. Coordenar as intervenções no livre trânsito das vias públicas concedendo as 
autorizações necessárias; 
8.6. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; 
 
9. REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1. Os serviços serão pagos a preços unitários, conforme valor registrado em Ata de 
Registro de Preços, estando incluídos na remuneração o fornecimento, o transporte e a 
aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à 
sua execução, envolvendo: 
a) Transporte e descarte de resíduos sólidos conforme item 5 deste documento; 
b) Demais serviços e materiais atinentes. 
9.2. O prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a partir do ateste pelo fiscal 
dos serviços na respectiva nota fiscal/fatura; 
9.3. Para o ateste, os serviços executados deverão atender ao disposto no item 4 deste 
documento, especialmente quanto ao subitem 4.7; 
9.4. A(s) nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) deverão estar acompanhadas das certidões de 
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 
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9.5 Os custos de deslocamento do equipamento e da equipe até os locais da prestação 
dos serviços deverá estar incluído nos valores unitários propostos. 
 
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 
10.1. Para habilitação, a licitante deverá comprovar: 
a) Atestado de capacidade técnica que comprove o proponente ter realizado serviços de 
limpeza e desassoreamento por hidrojateamento e/ou sucção de redes de esgoto em uma 
quantidade mínima de 10 quilômetros e de limpeza de fossas sépticas, filtros ou 
sumidouros em uma quantidade mínima de 100 horas; 
b) Licença de Operação da FEPAM válida; 
c) Certificado de Regularidade do IBAMA; 
d) Certificado de registro no CREA; 
e) Contrato para descarte de resíduos líquidos e sólidos em locais licenciados para cada 
caso, com a devida comprovação através da apresentação das respectivas Licenças de 
Operação; 
f) Comprovação de possuir responsável técnico habilitado e inscrito no CREA ou no CRQ. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Ficará a cargo do Município que utilizará os serviços, a elaboração de instrumento 
contratual ou sua substituição por nota de empenho e/ou outros instrumentos hábeis, tais 
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 
execução de serviço. 
10.2. Ficará a critério do Município que utilizará os serviços, exigir garantia contratual, 
limitada a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante caução em dinheiro, 
seguro-garantia ou fiança bancária. 
 

Esteio, ___ de abril de 2019. 
 
 

Hener de Souza Nunes Jr. 
Diretor Técnico 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – PRÓ-SINOS 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: 
Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade:                                                             Estado: 
Telefone:                                                          E-mail: 
Pessoa para contato: 
Telefone da pessoa para contato: 
Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 dias 
Responsável para firmar a Ata de Registro de Preços: 

 
1. OBJETO  
Registro de preços para a prestação de serviços de desobstrução e limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção, conforme especificações contidas no ANEXO I – Termo 
de Referência, o qual é parte integrante deste Edital. 
 
2. PROPOSTA 
A Proposta deverá ser apresentada em conformidade com o especificado na planilha 
abaixo. O preenchimento do presente ANEXO acarretará a conformidade da proposta da 
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no ANEXO I do 
Edital. 
 

ITEM QUANT. 
ESTIMADA 

UNID. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 500 km Serviços de limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção

  

02 10.000 horas Serviços de limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção

  

VALOR GLOBAL (R$)  

 
Valor global (por extenso):_________________________________________________. 
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Data, carimbo e assinatura da licitante 
 
 

ANEXO III  
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 001/2019 – PRÓ-SINOS 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
Pregão Eletrônico nº. 001/2019 – PRÓ-SINOS 
 
A licitante signatária, para fins de participação no Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, 
sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes à data de apresentação dos 
documentos exigidos no item 9 do Edital, que venham a impossibilitar a sua habilitação na 
presente licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
Declara, outrossim, que recebeu o Edital e seus Anexos, e que tomou conhecimento de 
todas as informações relativas ao certame e respectivo objeto, bem como concorda com 
todas as condições estabelecidas neste Edital, das especificações técnicas e ANEXOS 
que o integram, dos termos da ata/do contrato a ser firmada(o) e que durante o prazo de 
execução do objeto manterá todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
pela Lei. 
 
(Local e data): ___________________________________________________________ 
 
 
 
(Representante legal): ____________________________________________________ 
                                                                  (Assinatura e carimbo) 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2019 – PRÓ-SINOS 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93 (MÃO DE OBRA DE MENORES) 

  
 
Pregão Eletrônico Nº. ______/2019 – PRÓ-SINOS 

 
A empresa (razão social) ____________________________________________, inscrita 
no CNPJ n°_____________________________, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)__________________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade no_________________________ e do CPF no 
________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal nº. 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 partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 
(Local e data): ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
(Representante legal)______________________________________________________ 
 

(assinatura e carimbo)  
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ANEXO V 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2019 – PRÓ-SINOS 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES 
 
 Pregão Eletrônico Nº. 001/2019 – PRÓ-SINOS 
 
A __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
____________________________, por intermédio de seu representante legal, 
Sr(a).________________________________, portador(a) da carteira de identidade nº. 
______________________ e inscrito no CPF sob o nº. _______________________, vem 
pela presente informar que está ciente das condições a serem enfrentadas durante a 
execução do objeto, bem como das exigências e especificações contidas no ANEXO I - 
Termo de Referência, não cabendo qualquer alegação posterior de desconhecimento 
sobre o assunto, no que diz respeito ao registro de preços para serviços de desobstrução 
e limpeza por hidrojateamento e/ou sucção, incluindo todo material, insumos e mão de 
obra  necessários. 
 
 
Esteio/RS, ___ de ________________de 2019. 
 
 
(Representante legal): ____________________________________________________ 
                                                                  (Assinatura e carimbo) 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – PRÓ-SINOS 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E 
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO) 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E 
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO) de que possui suporte 
técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como 
pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta 
licitação e indicação do Responsável Técnico pela execução do serviço. 

 
Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do 
presente processo licitatório acima indicado, em cumprimento ao instrumento 
convocatório, que dispomos de suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações 
e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, bem como que o(s) profissional(is) 
integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com 
nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de 
capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento 
licitatório até a conclusão dos serviços objeto do certame, não sendo substituído(s), salvo 
casos de força maior, e mediante prévia concordância do PRÓ-SINOS e/ou Município que 
vier a utilizar os serviços, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser 
incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem 
como as demais comprovações, do(s) seguinte(s) profissional(ais):  
 
a) (Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura) 
b) (Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura)  
 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  
 

Esteio/RS, ___ de ________________de 2019. 
 
 
(Representante legal): ____________________________________________________ 
                                                                  (Assinatura e carimbo) 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2019 – PRÓ-SINOS 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 

MODELO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS 
(papel timbrado da empresa) 

 
REALINHAMENTO DE PREÇOS 

 
 
 Pregão Eletrônico Nº. 001/2019 – PRÓ-SINOS 
 
 Conforme item 20 do Edital e Ata de Registro de Preços (Anexo VII), 
eventuais solicitações de realinhamento dos preços devem seguir o procedimento. 
 1. Justificar o pedido de realinhamento (explicando quais as circunstâncias de 
mercado, enfim qual o problema que ocasionou o aumento ou diminuição de preço). 
 2. Juntar fotocópias de Notas Fiscais, tabelas de preços de fabricantes, lista 
de preços, de matérias-primas e/ou comprovantes que comprovem o alegado na 
justificativa. 
 3. Ingressar no Protocolo do PROSINOS, Rua Engenheiro Hener de Souza, 
nº. 150, Bairro Centro, em Esteio/RS. 
 4. Dirigir o pedido de realinhamento dos preços ao(à) Pregoeiro(a) e Equipe 
de Apoio. 
 5. As empresas detentoras do 1º, 2º e 3º lugar podem ser chamadas a 
contratar, nesta ordem, daí a importância de ingresso no Protocolo do PROSINOS, tão 
logo ocorra alteração dos custos que justifique o realinhamento de preços, para evitar 
estorno de empenhos e atrasos nas entregas bem e/ou serviços como outros transtornos. 
 6. O pedido de realinhamento dos preços poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer 
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. A preferência na revisão dos preços, em igualdade de 
condições, será ao detentor do Registro de Preços. 
 7. Os pedidos de realinhamento dos preços de que trata o item 5, se 
necessário tal equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 
(sessenta) dias entre um e outro eventual pedido de realinhamento devendo a solicitação 
ser protocolada nos primeiros 15 (quinze) dias do mês subsequente ao bimestre citado. 
 

__________________________________________________ 
DIRETOR, SÓCIO-ADMINISTRADOR OU EQUIVALENTE 

(identificar assinatura) 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2019 – PROSINOS 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.007/2019 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ______/2019 
 
O PROSINOS - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS, neste ato representado pelo seu Diretor 
Presidente, Leonardo Duarte Pascoal, doravante denominado PROSINOS, e a empresa 
............................., representada pelo seu Diretor/Sócio-administrador/Procurador, 
................................, com sede na .................., inscrita no CNPJ sob o nº. 
................................, simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO(S), referente ao Pregão Eletrônico nº. 001/2019 para 
REGISTRO DE PREÇOS N°. ___/2019, nos termos da Lei Federal 11.107/2005, Lei 
Federal n.° 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.° 8.666/93, Decreto 
Federal n.° 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, suas alterações, e demais 
legislações pertinentes consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
1. O objeto da presente Ata é o registro de preços de serviços de desobstrução e limpeza 
por hidrojateamento e/ou sucção, incluindo todo material, equipamentos e mão de obra 
necessários, para o PROSINOS e Municípios que o compõe, conforme descrição e 
preços constantes na proposta do FORNECEDOR, e em conformidade o Edital de Pregão 
Eletrônico nº. 001/2019, para Registro de Preços nº. 001/2019 do PRÓ-SINOS. 
2. A existência de preços registrados não implicará em contratações ou aquisições que 
dele poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa a licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA II – DO PREÇO 
1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 
2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão 
de obra especializada, transporte e descarga, leis sociais, administração, lucros, 
equipamentos, materiais e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 
não especificada neste Edital. 
 
CLÁUSULA III – DO REAJUSTE E REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
1. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser reajustados nos 
termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 
2. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado poderá solicitar o 
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realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal ao PROSINOS, desde 
que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: 
lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, 
componentes ou de outros documentos. 
3. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta 
e o preço de mercado vigente à época. 
4. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços 
junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na 
ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo 
menor preço. 
5. O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços é o que segue: 
pedido protocolado no PROSINOS, endereçado ao(à) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, 
com todos os documentos de que trata o item 2, acima. 
6. Independentemente do disposto no item 2, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderá, 
na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia 
defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços 
praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação na Imprensa Oficial do PROSINOS. 
 
CLÁUSULA IV – DOS PRAZOS 
1. O fornecedor classificado em 1.º (primeiro) lugar nos preços registrados poderá ser 
convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal, podendo este 
prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
PROSINOS. 
2. O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado da 
assinatura da presente ata. 
 
CLÁUSULA V – DOS PAGAMENTOS 
1. O pagamento de cada compra e serviço será efetuado em até 30 (trinta) dias 
consecutivos, a contar do recebimento definitivo pelo Município respectivo do objeto 
constante na Nota Fiscal. 
2. Ocorrendo atraso superior a 10 (dez) dias da data programada para o pagamento, será 
procedido a título de compensação financeira o pagamento de 0,033% (trinta e três 
milésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 1% (um por cento) de juros ao mês. 
3. A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Faturas 
contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 
4. No caso dos produtos/serviços não estarem de acordo com as especificações e demais 
exigências deste Edital, o pagamento será retido em sua integralidade até que sejam 
efetuadas as alterações, retificações ou substituições determinadas. Durante o período de 
retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas neste Edital. 
5. Conforme Protocolo ICMS 85/2010, que diz respeito à obrigatoriedade do fornecimento 
pela contratada de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em todas as compras realizadas pelos 
municípios, o fornecedor deverá enviar para o e-mail indicado por cada Ente, a Nota 
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Fiscal Eletrônica referente a cada compra e/ou serviço realizado em decorrência desta 
Ata de Registro de Preços. 
6. Conforme legislação aplicável, é obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica – NFS-e pelas empresas prestadoras de serviço, com exceção dos prestadores 
de serviços enquadrados como Microempreendedores Individuais – MEI. As notas fiscais 
eletrônicas dos serviços prestados deverão ser encaminhadas para o(s) endereço(s) 
eletrônico(s) informado pelo Município contratante.  
 
CLÁUSULA VI – DA CONTRATAÇÃO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens e/ou serviços constantes do 
registro de preços a serem firmadas entre o PROSINOS e os Municípios consorciados e o 
FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições 
estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente. 
2. O PROSINOS e/ou o Município contratante poderá dispensar o termo de contrato e 
optar por substituí-lo por Empenhos, ou outros instrumentos equivalentes, nos casos em 
que não resultem obrigações futuras, nos termos do §4º do artigo 62 da Lei Federal n.° 
8.666/93. 
3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não 
assinar, não aceitar ou não retirar o contrato e/ou empenho ou outros instrumentos 
equivalentes no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os 
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o PROSINOS e os 
Municípios consorciados poderá(ão) comprar de mais de um fornecedor registrado, 
segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o 
solicitado pelo interessado, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 
5. Os pedidos de fornecimento e prestação de serviços deverão ser formalizados ao 
PROSINOS para acompanhamento e gestão do(s) saldo(s) da Ata. 
5.1. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a entrega e/ou execução dos serviços deles decorrente estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA VII – DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO 
1. O objeto será recebido provisoriamente pelo fiscal do local onde deve ser efetuada a 
entrega e/ou realizados os serviços ou por servidor designado pelo Município contratante 
para recebimento do objeto contratado. 
2. A contratação somente será considerada concluída mediante a prévia aprovação pela 
área técnica do Município contratante. 
3. Caso o produto ou serviço não corresponda ao exigido no Edital, o FORNECEDOR 
deverá providenciar, no prazo definido pela Equipe Técnica do Município contratante, a 
sua substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência 
das sanções previstas no Edital, na Lei de Licitações e no Código do Consumidor. 
4. O FORNECEDOR deverá entregar os bens e/ou executar os serviços nos locais 
determinados no Empenho ou instrumento equivalente. 
5. Em cada pedido, o prazo de execução dos serviços será definido pelo Município 
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contratante, a partir da(s) quantidade(s) solicitada(s), contados a partir da recebimento 
formal pelo FORNECEDOR da nota de empenho ou outro documento equivalente. 
6. O prazo estabelecido no item 5 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo 
FORNECEDOR e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município contratante. 
7. O licitante vencedor obriga-se a atender todos os pedidos de compra e/ou execução de 
serviços efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que a entrega e/ou execução deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, conforme 
especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis ao 
PROSINOS e aos Municípios consorciados, sob pena de aplicação das sanções 
administrativas, previstas na Cláusula VIII deste instrumento. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1. A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e 
indicadas para registro dos respectivos preços em assinar a Ata do Registro de Preços, 
ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a 
critério do PROSINOS. 
2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Empenho ou outro 
instrumento equivalente), o PROSINOS ou o Município contratante poderá aplicar, à(s) 
Detentora(s) da Ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 
legalmente estabelecidas: 
2.1. Multa: 
2.1.1. Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito a 
multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do 
Empenho (ou outro documento equivalente) a ser calculado desde o sexto dia de atraso 
até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias; 
2.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ao contratado serão 
aplicadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, isoladas ou 
cumulativamente, nos termos da referida norma, sendo que, para tais efeitos, é 
estabelecido que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
atualizado, em caso de inadimplemento parcial, e, a 10% (dez por cento) sobre o valor 
global atualizado em caso de inadimplemento absoluto, sem prejuízo das demais sanções 
elencadas pela citada Lei Federal nº. 8.666/93; 
2.1.3. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de 
Empenho (ou outro documento equivalente), será considerada cancelada a Ata de 
Registro de Preços com o FORNECEDOR e aplicada a multa de 10% (dez por cento) por 
inexecução total, calculada sobre o valor global atualizado da Ata. 
3. A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo PROSINOS e/ou Municípios consorciados, na forma da Lei 
ou será cobrada administrativa e/ou judicialmente, na hipótese de ser impossível a sua 
compensação. 
4. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 
administrativas ou penais, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações 
posteriores, garantida a ampla defesa e o contraditório à CONTRATADA. 
5. Nenhuma responsabilidade recairá sobre o PROSINOS e/ou Municípios consorciados 
por eventuais perdas e danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo 
do contratado e seus prepostos. 
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6. A aplicação da penalidade de multa não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente a ata e aplique outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
2. Caso o PROSINOS e/ou Município consorciado não se utilize da prerrogativa de 
rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição 
contratual infringida, sem prejuízo das incidências das sanções previstas no Edital, na Lei 
Federal nº. 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 
3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas 
no art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do PROSINOS e/ou Municípios consorciados 
nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 e 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
a) quando o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 
deu origem ao Registro de Preços; 
b) quando o FORNECEDOR não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou 
não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da 
justificativa pelo PROSINOS e/ou Município consorciados; 
c) quando o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente 
do Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
e) quando o FORNECEDOR não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste 
tornar-se superior aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 
g) os preços registrados também poderão ser cancelados mediante solicitação formal do 
FORNECEDOR, quando o mesmo comprovar estar impossibilitado definitivamente de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR será feita por escrito, 
juntando-se o comprovante de recebimento. 
4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do PROSINOS, considerando-
se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da 
publicação. 
5. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o 
desobriga do fornecimento dos produtos ou executar os serviços, até a decisão final do 
órgão gerenciador, facultado ao PROSINOS a aplicação das penalidades previstas no 
instrumento convocatório e na Cláusula VIII desta Ata, caso não aceitas as razões do 
pedido. 
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CLÁUSULA XI – DO FORO 
1. Fica eleito o Foro da Cidade de Esteio/RS para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, quando for o caso, com renúncia a 
quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
 
CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº. 001/2019 para Registro de Preços 
nº. 001/2019, com todos os seus anexos, e a proposta da empresa 
____________________________, classificada em 1º lugar: 
 

ITEM QUANT. 
ESTIMADA 

UNID. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 500 km Serviços de limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção

  

02 10.000 horas Serviços de limpeza por 
hidrojateamento e/ou sucção

  

TOTAL (R$)  

 
 
Valor total por extenso:____________________________________________________ 
 
2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais do Direito. 
 

Esteio/RS, ____ de______________ de 2019. 
 
 

 PRÓ-SINOS – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 

 
 

__________________ 
Leonardo Duarte Pascoal 

Presidente 
 
 

CONTRATADA  
Representante Legal  
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Testemunhas: 
1)__________________________________    2)______________________________            
Nome:                                                                Nome:  
CPF nº.:                                                             CPF nº.  
 
 
 
 
 
 


