
 

 

1 
Processo nº 36/2022 

Convite nº 01/2022 

 

 

EDITAL DE CONVITE Nº 01/2022 

 

PROCESSO 36/2022 

OBJETO Prestação de serviços especializados de 
apoio. 

TIPO DE LICITAÇÃO Menor Preço Por Item 

DIFERENCIAÇÃO E 
BENEFÍCIOS 

Ampla participação 

VALOR ESTIMADO DA 
LICITAÇÃO 

R$ 112.446,00 (cento e doze mil, quatrocentos 
e quarenta e seis reais) 

ABERTURA DA SESSÃO Data: 08/11/2022 
Hora: 09h 
Local: Rodovia ERS 130, nº 3665, sala 08, 
Bairro Montanha – Lajeado/RS 

TELEFONE (51) 3710-2706 / (51) 3748-4845 

E-MAIL compras@consisa.rs.gov.br 
 

  



 

 

2 
Processo nº 36/2022 

Convite nº 01/2022 

SUMÁRIO 

1. DO OBJETO 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA FINANCEIRA  
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8. DOS RECURSOS 
9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10. DA CONTRATAÇÃO 
11. DAS PENALIDADES 
12. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DO EDITAL 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
ANEXOS 

I. PROJETO BÁSICO 
II. MINUTA DE CONTRATO 

III. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

  



 

 

3 
Processo nº 36/2022 

Convite nº 01/2022 

EDITAL DE CONVITE 

Menor Preço Por Item 

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, por intermédio da Comissão 
de Licitações, designada pela Portaria nº 29/2021, torna público, para a ciência dos 
interessados, que às 09h do dia 1º de setembro de 2022, nas dependências de sua sede 
(Rodovia ERS 130, nº 3665, sala 08, Bairro Montanha – Lajeado/RS) fará realizar licitação na 
modalidade de Convite do tipo menor preço por item para o objeto abaixo descrito. O 
procedimento licitatório obedecerá às disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, bem como às condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de assessoria na prestação de serviços 
especializados de apoio administrativo, conforme especificações do objeto constante do 
Projeto Básico, Anexo I deste Edital.  

1.1.1. Os serviços serão executados semanalmente nas dependências da sede do Consisa, 
situado na Rodovia ERS 130, nº 3665, sala 08, Bairro Montanha – Lajeado/RS. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 A sessão ocorrerá presencialmente, em sessão pública, e iniciará com a convocação dos 
interessados por meio da publicação do aviso do edital no Mural de publicações oficiais e 
no sítio eletrônico do Consórcio, bem como realizada em conformidade com este edital 
na data, no horário e no local indicados no preâmbulo. 

2.2 Poderão participar desta licitação todas as empresas, que atendam às condições deste 
edital e seus anexos. 

2.3 Como condição para participação neste processo, o licitante prestará as seguintes 
declarações, constantes dos documentos de habilitação: 

2.3.1 de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de 
sua proposta com as exigências definidos no edital; 

2.3.2 de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 
a 49; 

2.3.3 de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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2.3.4 de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do 
art. 5º, da Constituição Federal; 

2.4 A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará o licitante às sanções 
previstas no art. 49 do Decreto n. 10.024/2019 e nas demais cominações legais. 

2.5 Não poderão participar desta licitação: 

a) as empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de 
contratar com o Consórcio, com fundamento no art. 87, inciso III, da Lei n. 8.666/1993; 

b) as empresas declaradas inidôneas, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993 e 
art. 46 da Lei n. 8.443/1992; 

c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e 
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei n. 
8.666/1993; 

d) empresas reunidas em consórcio; 

e) que incorra em outros impeditivos impostos por lei. 

2.6 Os documentos desta licitação deverão: 

a) ser apresentados com os dados do CNPJ da unidade empresarial (matriz/filial) 
responsável pela execução do objeto desta licitação, com exceção: 

a.1) da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados e do Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, que deverá ser da matriz da 
pessoa jurídica; 

a.2) da Certidão de falência/recuperação judicial e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT que deverá ser da matriz (sede) da pessoa jurídica; 

a.3) dos demais documentos de habilitação que, pela própria natureza, comprovadamente 
possam ser emitidos de forma centralizada, em nome da matriz (sede) e filial, da pessoa 
jurídica; 

a.4) dos documentos de qualificação técnica com CNPJ da matriz, quando a participante 
da licitação for filial. 

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 

c) deverão ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia 
autenticada por cartório ou por servidor qualificado do Consisa; 

d) quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados com tradução livre; 
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d.1) na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato 
ou da ata de registro de preços, os documentos de habilitação serão traduzidos por 
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas; 

d.2) aplicam-se, no que couber, o disposto nos itens anteriores no caso de documentos 
apresentados em outros idiomas por licitantes nacionais; 

2.7 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, os 
documentos expedidos nos últimos 06 (seis) meses que antecederem à data da sessão 
deste certame serão considerados válidos. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Comissão de Licitações, 
diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e 
credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 
no interesse do representado. 

3.2. Os documentos referentes ao credenciamento serão apresentados fora dos envelopes 
de “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA FINANCEIRA, devendo ser entregues 
no início da sessão. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

3.3.1. Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações: 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade 
civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 

3.3.2. Se representante, deverá apresentar instrumento particular de procuração, em que 
conste o nome da licitante outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para 
outorga de procuração, e também o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de 
amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública.  

3.3.3. Se empresa individual, o registro comercial devidamente registrado. 

3.4. É obrigatória a apresentação do documento de identidade. 

3.5. O contrato social ou ato constitutivo mencionado no item 3.3.1 deverá ser apresentado 
com todas as alterações ou apresentada a consolidação. 
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3.6. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a outorga para o representante da licitante, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.7. Os documentos relativos ao credenciamento ficarão retidos e farão parte do processo 
licitatório, com exceção do documento de identidade. 

3.8. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser 
apresentados em original, através da publicação em órgão da imprensa oficial, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou por servidor do Consórcio. O 
processo de autenticação, por servidor do Consórcio, poderá ser solicitado até às 16h do 
último dia útil anterior à data da licitação. 

3.9. Cada credenciado poderá representar somente uma pessoa jurídica sob pena de 
desclassificação do certame das pessoas jurídicas por ele representadas. 

3.10. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório que requerem 
assinatura deverão ser firmados pelo Representante Legal devendo o mesmo comprovar 
tais poderes. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
FINANCEIRA  

4.1. Aberta a sessão e credenciados os representantes, cada licitante deverá apresentar a os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA FINANCEIRA em 02 (dois) envelopes 
distintos, lacrados, contendo na parte externa os seguintes dizeres: 

EDITAL DE CONVITE N° 01/2022 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI 

NOME DA LICITANTE 

ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

DATA E HORA DA ABERTURA 

 

EDITAL DE CONVITE N° 01/2022 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI 

NOME DA LICITANTE 

ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA FINANCEIRA 

DATA E HORA DA ABERTURA 

 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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5.1 Os documentos relativos à habilitação da pessoa jurídica, exigidos para este certame, 
seguem abaixo arrolados (itens 5.2, 5.3, 5.4, 10.5 e 10.6) e deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada conforme a lei, ou por servidor do 
Consórcio (o processo de autenticação por servidor do Consórcio poderá ser solicitado até 
às 16h do último dia útil anterior à data da licitação), em envelope lacrado, identificado 
conforme preconiza o item 6.1. 

5.2 A HABILITAÇÃO JURÍDICA far-se-á com a verificação dos seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identidade e CPF do representante legal da empresa; 

b) Documento de constituição da empresa: Registro Comercial no caso de empresa 
individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
ou Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

c) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

5.3 A HABILITAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL far-se-á com a verificação dos seguintes 
documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal (abrangendo inclusive os 
relativos à seguridade social e a dívida ativa da União, documento conjunto emitido pelo 
Ministério da Fazenda), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da interessada; 

g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

5.4 A HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA far-se-á com a verificação dos seguintes 
documentos: 

A) Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

5.5 DECLARAÇÃO, em papel timbrado da empresa e assinada pelo Representante Legal, 
constando que: 

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de sua 
proposta com as exigências definidos no edital; 

b) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for 
o caso. 

c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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d) não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

e) de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do 
art. 5º, da Constituição Federal; 

f) no preço ofertado estão incluídos todos os encargos sociais, obrigações trabalhistas 
previdenciárias (inclusive relativos a acidentes de trabalho), fiscais e comerciais, ou de 
qualquer natureza, uniformes, assim como despesas de transporte, e que não serão 
admitidos, a qualquer título, acréscimo sobre o valor proposto; 

5.6 O licitante que apresentar documentação em desacordo com este edital será 
inabilitada. 

5.7 Conforme regem os artigos 42 e 43, da Lei Complementar n. 123/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação do certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

5.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

5.7.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.8.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, 
quando serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

5.7.3 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o presidente 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

 

6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 

6.1 A proposta financeira a ser apresentada no Envelope de nº 1, DEVE 
OBRIGATORIAMENTE: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

b) apresentar a razão social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, 
referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e indicação de 
endereço eletrônico (e-mail); 
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c) Para a prestação dos serviços deverão ser indicados preços, com indicação de cada um 
dos componentes, expressos em reais, incluídos todos os custos relacionados com a 
remuneração e encargos sociais incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como 
tributos e demais despesas diretas e indiretas, conforme preços praticados no mercado; 

d) a descrição clara do item cotado, com indicação do item a que se propõe a prestar os 
serviços que será alocado na execução contratual, de acordo com as especificações 
constantes no Projeto Básico, Anexo I deste Edital, devendo conter todos os elementos que 
influenciam no valor final da contratação; 

e) prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias, contado da data da sessão 
pública de recebimento da proposta de preços. 

6.2. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 
57 da Lei n. 8.666/1993. 

6.3. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido, a equipe de licitações 
entenderá como sendo iguais aos previstos no subitem 6.1, alínea “e”. 

6.4. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca 
do licitante. 

6.5 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

6.6 A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

6.7 O licitante fica obrigado a indicar o CNPJ da unidade empresarial responsável pela 
execução do objeto da contratação (matriz ou filial). 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. No dia, e local designados neste Edital, na presença das empresas Licitantes e demais 
pessoas presentes ao ato público, o Presidente da Comissão de Licitação  realizará sessão 
para a abertura dos envelopes de acordo com as regras deste edital. 

  

7.2. Serão abertos primeiramente o Envelope 1, contendo HABILITAÇÃO em seguida o 
Envelope 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, as propostas e Planilhas de Detalhamento de valores, 
ocasião em que será procedida a verificação da sua conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis. 
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7.3. O CRITÉRIO DE JULGAMENTO, será considerada vencedora a empresa licitante que 
oferecer a proposta de Menor Preço por Item. 

7.4. Para efeito do disposto no item 7.3 acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

7.4.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente observando o parágrafo 2º. Do art. 45 da Lei 8666/93. 

7.4.2. Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, será 
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações 
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.4.3. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a empresa licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo Presidente da 
Licitação. 

7.4.4. O Presidente manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo 
de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após 
este período, sob pena de inutilizarão dos mesmos. 

7.4. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo 
Presidente, pelos assistentes e por todas as empresas licitantes presente. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer durante a sessão pública, dirigindo-se ao Presidente para que assim 
faça constar na Ata da sessão. 

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante implicará decadência do 
direito de recurso. 

8.3 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitações verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

8.4 A recorrente deverá apresentar, por escrito e para o endereço eletrônico constante no 
preâmbulo, as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados a apresentar, se desejarem, contrarrazões em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

8.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
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9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Constatada a regularidade dos atos procedimentais, o objeto deste pregão será 
adjudicado pelo presidente da Comissão de Licitações, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor com base nos dispositivos da Lei nº 
8.666/1993. 

10.2 O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, após regular 
convocação pelo CONSISA, devendo o contratado iniciar as atividades após a Ordem de 
Serviço a ser emitida pelo Consórcio. 

10.3 Na hipótese de a firma adjudicatária não assinar o termo de contrato no prazo 
estipulado no item acima, o CONSISA poderá convocar os licitantes remanescentes. 

10.4 As exigências da execução dos serviços, dos prazos, da validade e/ou da garantia, bem 
como as demais condições constam do instrumento contratual a ser celebrado com a 
proponente vencedora, conforme Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital. 

10.5 Para a assinatura do contrato, será exigida a manutenção das condições de habilitação 
(item 10) consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a 
vigência do contrato, bem como identificação do responsável pela assinatura do contrato, 
com a respectiva procuração, se for o caso, com poderes específicos para assinar contrato. 

10.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, na forma do item 10.3, outro 
licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação e a formação do 
cadastro reserva, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital. 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o CONSISA, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e Contrato. 

11.2. As pessoas jurídicas contratadas pelo CONSISA, que não cumprirem as obrigações 
expressas no edital e assumidas na execução do contrato estão sujeitas às seguintes 
sanções: 
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- A advertência, nos termos do inciso I do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993. 

- A multa de: 

a) 0,33 % (trinta e três décimos por cento) por cada dia de atraso na execução do objeto 
contratado, limitada ao valor máximo de 10% (dez por cento) da parcela inadimplida, nos 
termos do art. 86 da Lei n. 8.666/1993; 

a.1) na hipótese do item acima, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE 
deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do Contrato ou 
instrumento equivalente; 

a.2) considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado. 

b) R$ 200,00 a R$ 1.000,00, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 da 
Resolução 24/2022; 

11.3. Não havendo mais interesse da CONTRATANTE na execução do Contrato, total ou 
parcialmente, em razão do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das 
condições avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da parcela inadimplida, nos termos do inciso II do artigo 87 da Lei n. 
8.666/1993. 

 

12. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

12.1 O faturamento e o pagamento obedecerão ao disposto nas Cláusulas OITAVA da 
Minuta de Contrato, Anexo IV do Edital. 

12.2 O CONSISA exigirá da CONTRATADA por ocasião do pagamento, a apresentação de 
Certidões e demais documentos, conforme Cláusula OITAVA da Minuta de Contrato, Anexo 
IV do Edital. 

12.2.1 Não serão aceitos documentos fiscais com signatário distinto do indicado pelo 
adjudicatário para formalização do contrato, salvo condição previamente reconhecida pela 
Administração. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente certame correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária: 

Projeto Atividade: 2001 

Recurso: 1 

Categoria: 3.3.3.90.39.00.00.00.00 
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14. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DO 
EDITAL 

14.1. Os pedidos de esclarecimentos relativos ao edital e seus anexos deverão ser enviados 
ao presidente da Comissão de Licitações em até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente no endereço eletrônico 
compras@consisa.rs.gov.br. 

14.1.1 Os pedidos de esclarecimento e as impugnações encaminhados ao presidente da 
Comissão de Licitações serão respondidos e colocados à disposição no endereço eletrônico 
na entidade. 

14.1.2 Outras questões poderão ser encaminhadas à Comissão de Licitação exclusivamente 
no endereço eletrônico compras@consisa.rs.gov.br.  

14.2 O presidente da Comissão responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 
dois dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pelas condições previstas neste edital e em seus anexos. 

14.3 Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão deste pregão, 
qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste ato convocatório, mediante petição a 
ser encaminhada ao endereço eletrônico compras@consisa.rs.gov.br, devendo ser 
comprovado o recebimento por meio dos telefones (51) 3710-2706 ou (51) 3748-4845. 

14.4 Caberá ao presidente, auxiliado pelos responsáveis pelas condições previstas neste 
edital e em seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

14.5 As impugnações não suspenderão automaticamente os prazos previstos neste 
certame. 

14.5.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada, nos autos do processo de licitação. 

14.6 Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

14.7 Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 
utilizado para a divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será 
reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 O edital na íntegra e demais documentos pertinentes estarão à disposição dos 
interessados no sítio eletrônico do Consisa: www.consisa.rs.gov.br  

15.2 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta, 
apresentação de documentos relativos a esta licitação e dispêndios para se fazer presente 

http://www.consisa.rs.gov.br/
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na sessão pública, sobretudo em decorrência de revogação ou anulação do procedimento 
licitatório. 

15.3 A autoridade superior poderá promover diligências, no julgamento da habilitação e 
das propostas, destinadas a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação, fixando prazos para atendimento, observado o disposto na Lei 
n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

15.4 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para análise de documentos ou 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 15.3, a sessão pública será 
reiniciada mediante aviso prévio com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata. 

15.5 O presidente ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos 
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 

15.6 Os dados pessoais tornados públicos pelo certame, inclusive quanto ao pedido de vista 
de que trata o item 11.4 deste edital, deverão ser resguardados por todos os licitantes, 
observados os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da Lei n. 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados). 

15.7 Os servidores do Consórcio responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do ajuste, procederão ao registro de ocorrências e adotarão as providências 
necessárias ao cumprimento das condições avençadas. 

15.8 Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de 
Lajeado/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Lajeado, 26 de outubro de 2022. 
 

 

 

Marcos José Scorsatto 

Presidente do CONSISA 
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Jonas Cristiano Fritsch 

Assessor Jurídico 

OAB/RS 72.203 
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ANEXO I DO CONVITE Nº 01/2022 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de assessoria na prestação de serviços 
especializados de apoio administrativo, conforme especificações do objeto constante do 
Projeto Básico, Anexo I deste Edital: 

 

ITEM DESCRIÇÃO Carga 
Horária 

Semanal 
1 Assessoria na preparação dos documentos a serem utilizados 

nas licitações compartilhadas, registro e cadastramento de 
usuários e itens no sistema de gestão da entidade, bem como, 
digitação de textos, preenchimento de formulários, serviços de 
apoio ao Presidente na transcrição de documentos. 

40 horas 

2 Assessoria na organização dos documentos a serem utilizados 
no setor de faturamento relativamente às produções de serviços 
realizadas nas diversas áreas de abrangência da entidade. 

40 horas 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1.1 A contratação dos serviços de apoio se fazem necessárias para dar continuidade aos 
serviços prestados pela Entidade, considerando o grande volume de serviços prestados. 

 

3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.3.1 Os serviços serão executados semanalmente nas dependências do CONSISA, Rod. 
ERS-130, 3665, sala 08, Bairro Montanha, Lajeado - RS CEP: 95.905-070. 
 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A contratada além das demais obrigações contratuais se compromete a:  

3.1.1. Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos materiais objeto do 
Contrato; 

3.1.2. Manter durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas; 
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3.1.3. Promover o fornecimento do objeto contratado dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

3.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

3.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do 
acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

3.1.6. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, 
ligadas ao cumprimento do contrato; 

3.1.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE; 

 

4.2. DA CONTRATANTE: 

4.2.1. A contratada além das demais obrigações contratuais se compromete a:  

4.2.2. Supervisionar o fornecimento objeto do Contrato, exigindo presteza na entrega e na 
execução e correção das falhas eventualmente detectadas; 

4.2.3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias 
ao fornecimento do material e à prestação dos serviços; 

4.2.4. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto do Contrato; 

4.2.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do Secretário Executivo; 

4.2.6. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos materiais, no prazo estabelecido, 
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses. 

5.1.1. A cada necessidade de alteração contratual (Termo aditivo), decorrente de convenção 
coletiva ou outros fatores, a unidade gestora deverá se manifestar quanto ao nível de 
satisfação na prestação e na execução dos serviços, para fins de análise da manutenção da 
vigência contratual. 



 

 

18 
Processo nº 36/2022 

Convite nº 01/2022 

 

6. DAS SANÇÕES 

6.1. Sem prejuízo da incidência de outras disposições previstas no instrumento 
convocatório, na hipótese de falha na execução do contrato, a CONTRATADA fica sujeita: 

6.1.1. A advertência, nos termos do inciso I do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993. 

6.1.2. A multa de: 

6.1.2.1 0,33 % (trinta e três décimos por cento) por cada dia de atraso na execução do objeto 
contratado, limitada ao valor máximo de 10% (dez por cento) da parcela inadimplida, nos 
termos do art. 86 da Lei n. 8.666/1993; 

6.1.2.1.1. Na hipótese do item acima, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE 
deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do Contrato ou 
instrumento equivalente; 

6.1.2.1.2. Considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado. 

6.1.2.2. R$ 200,00 a R$ 1.000,00, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2; 

6.2. Não havendo mais interesse da CONTRATANTE na execução do Contrato, total ou 
parcialmente, em razão do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das 
condições avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da parcela inadimplida, nos termos do inciso II do artigo 87 da Lei n. 
8.666/1993 

6.3. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 200,00 
2 R$ 400,00 
3 R$ 600,00 
4 R$ 800,00 
5 R$ 1.000,00 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais; 
05 Por ocorrência 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais; 

05 Por dia 

3 Manter empregado sem qualificação para executar os 
serviços contratados; 

03 Por empregado e por 
dia 

4 Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; 

04 Por ocorrência 
 

5 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização 
sem motivo justificado e aceito pela Administração; 

02 Por serviço e por dia 
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6 Retirar, sem anuência prévia do contratante e sem 
substituição, empregados ou encarregados do serviço 
durante o expediente; 

03 Por empregado e por 
dia 
 

7 Permitir a presença de prestador terceirizado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal 
apresentado e sem os devidos EPI’s 

01 Por empregado e por 
ocorrência 
 

8 Destruir ou danificar documentos, mobiliário ou 
equipamentos do SAE por culpa ou dolo de seus agentes; 

05 Por ocorrência 
 

9 Utilizar as dependências do SAE para fins diversos do objeto 
do contrato; 

03 Por ocorrência 
 

Para os itens a seguir, deixar de: 
11 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal; 
01 Por empregado e por 

dia 
12 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do Fiscal para apresentação de quaisquer documentos 
inerentes à perfeita fiscalização contratual, inclusive 
documentação mensal de faturamento; 

02 Por ocorrência 
 

13 De aplicar penalidade ao colaborador que se negar a usar o 
EPI (Equipamentos de Proteção Individual); 

01 Por empregado e por 
ocorrência 
 

14 Substituir empregado ou preposto que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço; 

01 Por empregado e por 
dia 

15 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos, após 
reincidência formalmente notificada pelo Fiscal; 

 Por item e por 
ocorrência 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pelo Consórcio sem motivo justificado; 

02 Por ocorrência e por 
empregado 

17 Efetuar o pagamento aos prestadores terceirizados de 
salários, contraprestações pelos serviços médicos, vale-
transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, 
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas injustificadamente; 

05 Por dia e por 
empregado 

18 Entregar o uniforme, nas quantidades contratualmente 
definidas, aos prestadores terceirizados 

01 Por dia e por 
empregado 

19 Entregar no prazo ajustado, injustificadamente, 
esclarecimentos formais solicitados para sanar as 
inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação exigida para faturamento constante do 
contrato. 

02 Por ocorrência e por 
dia 

20 De comunicar ao Consórcio, por escrito, quando for ocorrer 
substituição de qualquer colaborador, com a devida 
justificativa e com antecedência. 

01 Por dia e por 
empregado 

21 De apresentar ao Consórcio a documentação para análise do 
faturamento até o antepenúltimo dia útil do mês da 
execução dos serviços. 

05 Por dia 

  

6.3.1 Entende-se "por ocorrência” o acontecimento singularizado por cada ato praticado. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 O Consórcio designará um ou mais servidores que serão responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do presente ajuste, procedendo os mesmos 
ao registro de ocorrências e adoção das providências necessárias ao cumprimento das 
condições avençadas. 
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8. DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

8.1 A adjudicação será realizada por MENOR PREÇO POR ITEM. 

8.1.1. A opção de adjudicação por MENOR PREÇO POR ITEM, foi escolhida pelo Consórcio 
levando em consideração critérios administrativos e econômicos, tais como: 

1. O parcelamento aumenta a dificuldade da gestão e da fiscalização, apresentando um 
maior custo administrativo. 

2. Caso haja mais de um contrato com empresas distintas, e caso um dos contratos vier a 
ser rescindido em momento diferente do(s) outro(s), irá desalinhar o período de licitar, 
incorrendo na possibilidade de licitações distintas para o mesmo objeto. 

3. Neste contexto, não foi vislumbrada nenhuma vantagem na possibilidade de 
parcelamento do objeto. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A CONTRATADA, no momento da assinatura do contrato, autoriza o CONSISA a fazer o 
desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos 
trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da 
CONTRATADA até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

9.1.1. A comprovação de que trata este item será demonstrada mediante apresentação de 
documentos oficiais (originais ou autenticados), correspondentes ao mês do 
adimplemento da obrigação ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não 
vencidas as referidas contribuições; 

9.2. O CONSISA poderá solicitar que a CONTRATADA apresente cópias dos comprovantes 
de pagamento de salário e contraprestação pelos serviços prestados nos postos de 
trabalho, de fornecimento de auxílio-alimentação e de auxílio-transporte aos profissionais, 
dos quais deverão constar: nome e matrícula do profissional, data da entrega, a quantidade 
e valor dos vales e o mês de competência e, ainda, assinatura do profissional atestando o 
recebimento, cuja comprovação deverá ocorrer sempre que solicitada pelo 
CONTRATANTE. 

9.3. A CONTRATADA poderá ser responsabilizada por danos, seja por dolo ou por culpa, aos 
materiais e equipamentos do CONTRATANTE utilizados na execução ou não dos serviços, 
procedendo à imediata reposição ou ao conserto daqueles que forem danificados. 

9.4. A CONTRATADA não poderá ocupar os postos de trabalho, inclusive na função de 
Preposto, com empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de chefia, 
direção e de assessoramento ou membros do CONSISA; 

9.5. A CONTRATADA é a única responsável pelo controle de funcionamento dos postos de 
trabalho, nos quais serão registrados pelo profissional alocado no posto de os horários de 
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início e término de funcionamento do referido posto, sem prejuízo da fiscalização realizada 
pelo CONSISA; 

9.6. O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento dos 
serviços prestados após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários, e das 
contraprestações pelos serviços médicos prestados, auxílio-alimentação e auxílio-
transporte aos profissionais da CONTRATADA, alocados nos postos de trabalho contratados 
e dos respectivos encargos sociais. 

9.7.1. A comprovação de que trata este item será demonstrada mediante apresentação de 
documentos oficiais, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação ou, 
excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições. 

9.8. Por ocasião do faturamento mensal dos serviços executados, a CONTRATADA deverá 
apresentar à unidade gestora do contrato a memória de cálculo e os respectivos recibos 
(originais) dos valores repassados aos empregados a título de auxílio transporte e 
alimentação. 
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ANEXO II DO CONVITE 01/2022 

MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO nº 36/2022 

CONVITE 01/2022 

CONTRATO CONSISA nº <Contrato> 

 

Contratação de prestação de serviços 
especializados de apoio. 

 

 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo 
qualificadas têm entre si justo e avençado o objeto a seguir descrito, com fundamento na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e às condições 
e exigências estabelecidas no referido Edital licitatório, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

CONTRATANTE: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO 
TAQUARI, CONSISA, Autarquia Municipal, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.242.772/0001-89, com 
sede na Rodovia ERS 130, nº 3665 sala 08, Bairro Montanha, 
Lajeado/RS, representado por seu Presidente Marcos José 
Scorsatto, Prefeito de Itapuca, brasileiro, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o nº 602.741.310-72, portador da Cédula de 
Identidade nº 9044073857, expedida pela SSP/RS residente e 
domiciliado em Itapuca/RS. 

CONTRATADA: 

<RAZÃOSOCIAL>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. <cnpj>, com 
sede no(a) <Endereço>, <cidade>/<UF>, neste ato representada 
por seu <Cargo>, <REPRESENTANTE>, brasileiro(a), inscrito(a) no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. <cpf>, portador(a) da Cédula 
de Identidade n. <rg>, expedida pela <ÓRGÃO>, residente e 
domiciliado(a) <residente>. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Contratação de prestação de serviços prestação de serviços especializados de apoio: 
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ITEM Descrição Carga Horária 
Semanal 

1 Preparação dos documentos a serem utilizados nas 
licitações compartilhadas, registro e cadastramento de 
usuários e itens no sistema de gestão da entidade, bem 
como, digitação de textos, inclusive de material de 
publicidade, preenchimento de formulários, serviços de 
apoio ao Presidente na transcrição de documentos. 

40 horas 

2 Preparação dos documentos a serem utilizados no setor de 
faturamento do Consórcio, bem como, na digitação de 
produção, inclusive preenchimento de formulários, serviços 
de apoio ao setor de pagamentos. 

40 horas 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços serão executados semanalmente nas dependências do CONSISA, Rod. 
ERS-130, 3665, sala 08, Bairro Montanha, Lajeado - RS CEP: 95.905-070. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1 As partes ajustam que os preços contratados são os constantes da proposta apresentada 
pela CONTRATADA, em ____/____/2022, conforme planilhas de custos e formação de 
preços constantes do documento anexo ao Processo 36/2022 e descrição abaixo 
discriminadas:  

 

ITEM Descrição Carga 
Horária 

Semanal 

Valor 

1 Preparação dos documentos a serem 
utilizados nas licitações compartilhadas, 
registro e cadastramento de usuários e 
itens no sistema de gestão da entidade, 
bem como, digitação de textos, inclusive 
de material de publicidade, 
preenchimento de formulários, serviços de 
apoio ao Presidente na transcrição de 
documentos. 

40 horas  

2 Preparação dos documentos a serem 
utilizados no setor de faturamento do 
Consórcio, bem como, na digitação de 
produção, inclusive preenchimento de 

40 horas  
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formulários, serviços de apoio ao setor de 
pagamentos. 

 

4. 2 O preço ajustado é final, nele estando inclusos todos os encargos que a CONTRATADA 
experimentará no cumprimento das obrigações ora assumidas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE POR ÍNDICE DE PREÇOS  

8.1 O valor dos serviços poderá ser reajustado decorrido 12 (doze) meses de vigência do 
Contrato, mediante negociação entre as partes, tendo como limite máximo a variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos 12 (doze) meses 
anteriores ao reajuste, contados da data limite da apresentação da proposta. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 As partes ajustam que o valor mensal do presente Contrato fica estipulado em 
<valorcontrato> (<valorcontratoextenso>), conforme item 7.1. 

9.2 As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos 
consignados à CONTRATANTE no seu Orçamento Geral e suplementações a ele 
incorporadas. 

9.3 A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista 
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei 
Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

7.2 A equipe de gestão do contrato (gestor e fiscais técnicos) serão designados após a 
assinatura do contrato. 

7.3 A CONTRATANTE designará gestor e respectivo fiscal técnico com o objetivo de 
executar a gerência e a fiscalização do contrato, 

7.3.1 O gestor é responsável por executar a fiscalização do Contrato e registrar todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

7.5 A CONTRATADA deverá entregar até o último dia útil do mês da prestação dos serviços 
os seguintes documentos: 

7.5.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
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7.5.2 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

7.5.3 Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; 

7.5.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

8.1 Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, antes da emissão do 
documento fiscal ou documento equivalente de cobrança, relatório analítico, até o 
antepenúltimo dia útil do mês em questão, referente aos serviços prestados no mês em 
questão, para fins de análise pela unidade gestora no prazo máximo de 01 (um) dia útil. 

8.1.1 Constatada hipótese de glosa parcial, a unidade gestora, com as devidas justificativas, 
comunicará o fato à contratada para que o documento fiscal ou equivalente seja emitido 
com o abatimento do valor glosado informado pela referida unidade. 

8.1.2 A CONTRATADA deverá apresentar o novo documento no prazo de 01 (um) dia útil, 
contados a partir do recebimento da comunicação citada no item 8.1.1, com nome e 
número do banco, a agência e o número da conta corrente em que o crédito deverá ser 
efetuado. 

8.1.3 Os DOCUMENTOS FISCAIS devem ser emitidos levando em consideração o disposto 
na Instrução Normativa da RFB nº 1.234/2012 e Resolução nº 07/2022 do Consisa quanto às 
retenções de IRRF. 

8.1.3.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da 
RFB. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 Além das demais obrigações expressamente previstas neste Contrato, no item 5 do 
Projeto Básico, e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a CONTRATADA: 

9.1.1. A contratada além das demais obrigações contratuais se compromete a:  

9.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos materiais objeto do 
Contrato; 

9.1.3. Manter durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas; 

9.1.4. Promover o fornecimento do objeto contratado dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

9.1.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

9.1.6. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se 
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do 
acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

9.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, 
ligadas ao cumprimento do contrato; 

9.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE; 

 

9.2. DA CONTRATANTE: 

9.2.1. A contratada além das demais obrigações contratuais se compromete a:  

9.2.2. Supervisionar o fornecimento objeto do Contrato, exigindo presteza na entrega e na 
execução e correção das falhas eventualmente detectadas; 

9.2.3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias 
ao fornecimento do material e à prestação dos serviços; 

9.2.4. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto do Contrato; 

9.2.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do Secretário Executivo; 

9.2.6. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos materiais, no prazo estabelecido, 
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1 Sem prejuízo da incidência de outras disposições previstas no instrumento 
convocatório, na hipótese de falha na execução do contrato, a CONTRATADA fica sujeita: 

10.1.1. A advertência, nos termos do inciso I do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993. 

10.1.2. A multa de: 

10.1.2.1 0,33 % (trinta e três décimos por cento) por cada dia de atraso na execução do 
objeto contratado, limitada ao valor máximo de 10% (dez por cento) da parcela 
inadimplida, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/1993; 

10.1.2.1.1. Na hipótese do item acima, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE 
deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do Contrato ou 
instrumento equivalente; 

10.1.2.1.2. Considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado. 
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10.1.2.2. R$ 200,00 a R$ 1.000,00, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2; 

10.2. Não havendo mais interesse da CONTRATANTE na execução do Contrato, total ou 
parcialmente, em razão do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das 
condições avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da parcela inadimplida, nos termos do inciso II do artigo 87 da Lei n. 
8.666/1993 

10.3. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 200,00 
2 R$ 400,00 
3 R$ 600,00 
4 R$ 800,00 
5 R$ 1.000,00 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais; 
05 Por ocorrência 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais; 

05 Por dia 

3 Manter empregado sem qualificação para executar os 
serviços contratados; 

03 Por empregado e por 
dia 

4 Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; 

04 Por ocorrência 
 

5 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização 
sem motivo justificado e aceito pela Administração; 

02 Por serviço e por dia 
 

6 Retirar, sem anuência prévia do contratante e sem 
substituição, empregados ou encarregados do serviço 
durante o expediente; 

03 Por empregado e por 
dia 
 

7 Permitir a presença de prestador terceirizado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal 
apresentado e sem os devidos EPI’s 

01 Por empregado e por 
ocorrência 
 

8 Destruir ou danificar documentos, mobiliário ou 
equipamentos do SAE por culpa ou dolo de seus agentes; 

05 Por ocorrência 
 

9 Utilizar as dependências do SAE para fins diversos do objeto 
do contrato; 

03 Por ocorrência 
 

Para os itens a seguir, deixar de: 
11 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal; 
01 Por empregado e por 

dia 
12 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do Fiscal para apresentação de quaisquer documentos 
inerentes à perfeita fiscalização contratual, inclusive 
documentação mensal de faturamento; 

02 Por ocorrência 
 

13 De aplicar penalidade ao colaborador que se negar a usar o 
EPI (Equipamentos de Proteção Individual); 

01 Por empregado e por 
ocorrência 
 

14 Substituir empregado ou preposto que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço; 

01 Por empregado e por 
dia 
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15 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos, após 
reincidência formalmente notificada pelo Fiscal; 

 Por item e por 
ocorrência 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pelo Consórcio sem motivo justificado; 

02 Por ocorrência e por 
empregado 

17 Efetuar o pagamento aos prestadores terceirizados de 
salários, contraprestações pelos serviços médicos, vale-
transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, 
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas injustificadamente; 

05 Por dia e por 
empregado 

18 Entregar o uniforme, nas quantidades contratualmente 
definidas, aos prestadores terceirizados 

01 Por dia e por 
empregado 

19 Entregar no prazo ajustado, injustificadamente, 
esclarecimentos formais solicitados para sanar as 
inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação exigida para faturamento constante do 
contrato. 

02 Por ocorrência e por 
dia 

20 De comunicar ao Consórcio, por escrito, quando for ocorrer 
substituição de qualquer colaborador, com a devida 
justificativa e com antecedência. 

01 Por dia e por 
empregado 

21 De apresentar ao Consórcio a documentação para análise do 
faturamento até o antepenúltimo dia útil do mês da 
execução dos serviços. 

05 Por dia 

 

10.3.1 Entende-se "por ocorrência” o acontecimento singularizado por cada ato praticado. 

10.4 O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente; 

10.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 
a 79 da Lei n. 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer. 

11.2 A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato ocorrendo qualquer 
hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto 
contratado, salvo anuência expressa da Administração, quando a nova pessoa jurídica 
preencher os requisitos de habilitação requeridos (exigidos) no Edital e mantiver as demais 
cláusulas e condições previstas no contrato. 

11.3 Na hipótese de a CONTRATADA dar causa à rescisão, fica a CONTRATANTE autorizado 
a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquela tenha direito. 

11.4 O descumprimento das obrigações trabalhistas e das condições de habilitação, após 
esgotado o prazo concedido pela CONTRATANTE à CONTRATADA para regularização 
dessas pendências, darão ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções 
previstas em Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta, 
apresentação de documentos relativos a esta licitação e dispêndios para se fazer presente 
na sessão pública, sobretudo em decorrência de revogação ou anulação do procedimento 
licitatório. 

12.2. O presidente poderá promover diligências, no julgamento da habilitação e das 
propostas, destinadas a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 
ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação, fixando prazos para atendimento, observado o disposto na Lei n. 9.784, de 29 
de janeiro de 1999. 

15.4 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para análise de documentos ou 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 15.3, a sessão pública será 
reiniciada mediante aviso prévio com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata. 

15.5 O presidente ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos 
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 

15.6 Os dados pessoais tornados públicos pelo certame, inclusive quanto ao pedido de vista 
de que trata o item 11.4 deste edital, deverão ser resguardados por todos os licitantes, 
observados os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da Lei n. 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados). 

15.7 Os servidores do Consórcio responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do ajuste, procederão ao registro de ocorrências e adotarão as providências 
necessárias ao cumprimento das condições avençadas. 

15.8 Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de 
Lajeado/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, estando justos e contratados os representantes das partes assinam a presente Contrato, 
eletronicamente, para que surtam os devidos efeitos legais. 

 
 
 

Marcos José Scorsatto 
Presidente do Consisa 

 
 
 

<Representante Legal> 
<Cargo> 

<Razão Social> 
 

Assessoria jurídica 

 

Testemunhas: ________________________                           ___________________________ 
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ANEXO III 

 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

 

 

Nome: 

Endereço: 

CEP:  

Cidade:  

Estado:  

Fone:  

CNPJ: 

E-MAIL:  

 

 

AO CONSISA, acusamos o recebimento do Convite Nº 01/2022 - Prestação de serviços 
especializados de apoio, com entrega imediata. Data do recebimento: ____/____/________.  

 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020. 
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