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PROCESSO: Nº 011/2019 

EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 A Câmara Municipal de Triunfo torna público que no local, dia e horário abaixo 

especificado, reunir-se-á a Comissão de Julgamento de Licitações com a finalidade de 

receber os documentos de habilitação e selecionar a propostas comerciais dos particulares 

interessados em participar da presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a qual se processará em conformidade com as disposições 

da Constituição Federal, bem como da Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores, 

a qual institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e, ainda, da Lei 

Federal n° 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços 

públicos e suas alterações.  

 

01 - LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ABERTURA:  

1.1 LOCAL: RUA PROFESSOR COELHO DE SOUZA, 210 – CENTRO, TRIUNFO (RS) – 

CEP: 95840-000  

DATA: 23/09/2019 

HORÁRIO: 10:00 HS 

 

02 - OBJETO: 

 Contratação de jornal de circulação local, com periodicidade mínima semanal, para a 

publicação de atos oficiais e divulgação institucional da Câmara de Vereadores de Triunfo 

(RS).  

 

03 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

 O jornal deve possuir periodicidade mínima semanal. 

 O tamanho do anúncio é de 17 cm x 06 colunas (meia página). 
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 A publicação deverá ser monocromática. 

 Deve ter circulação em toda a extensão territorial do município, alcançando 

todos os munícipes, tanto da sede, quanto distrito e demais localidades. 

 O valor a ser pago será por centímetro/coluna de cada anúncio. 

 A qualidade do objeto licitado deverá ser garantida pela empresa fornecedora, 

conforme o Código de Defesa do Consumidor. 

 

04- DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:  

4.1 Poderão apresentar propostas empresas cujo ramo de atividade se relacione com o 

presente objeto e que atendam às normas do edital.  

4.2 Poderão participar da presente licitação os interessados que tenham feito 

cadastramento prévio, conforme orientações abaixo e que comprovarem habilitação 

jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme estabelecido no art. 27 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e atenderem aos demais quesitos deste Edital.  

4.3 É vedada a participação nesta licitação de:  

a) empresa que não consiga atender toda a extensão territorial do município, alcançando 

os munícipes que residem tanto da sede, quanto nos distritos e demais localidades; 

b) empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores ou em dissolução;  

c) pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea, por qualquer órgão da Administração 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;  

d) pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, dentre suas 

equipes técnicas, bem assim dentre eventuais subcontratados, figure quem seja ocupante 

de cargo ou emprego na Administração Pública do Município de TRIUNFO.  

e) conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais 

entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante;  

f) de mais de um representante de cada empresa, durante o certame, bem como a 

representação de qualquer pessoa física ou jurídica, de mais de uma empresa licitante;  

g) empresas estrangeiras que não funcionem no País.  
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4.4 A qualquer tempo, antes da data limite para apresentação das propostas, poderá a 

COMISSÃO, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a 

divulgação de novo AVISO, na imprensa escrita, com restituição de todos os prazos 

exigidos por Lei, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a 

formulação das propostas.  

4.5 Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital.  

4.6 Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de 

licitantes retardatários, salvo se os presentes concordarem, expressamente e em 

unanimidade, devendo essa circunstância ser consignada na Ata da Sessão. 

 

05 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

5.1 As propostas serão recebidas pela Comissão de Julgamento de Licitações no dia, hora 

e local mencionado no preâmbulo, ASSINADAS E CARIMBADAS em todas as folhas pelos 

proponentes ou seus procuradores constituídos, sem emendas ou rasuras, em 02 

envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo, na sua parte externa frontal, a seguinte 

inscrição: 

 

À  

CÂMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO 

LICITAÇÃO – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019  

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

 

À  

CÂMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO 

LICITAÇÃO – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019  

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
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5.2 Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a este EDITAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento 

da Câmara de Vereadores de Triunfo que se seguir, caso outra data não venha a ser 

agendada.  

5.3 A abertura do envelope Nº. 02 -“PROPOSTA DE PREÇOS”, dar-se-á no mesmo dia e 

local, ficando condicionada à habilitação e/ou a desistência expressa de interposição de 

recursos de todos os participantes, conforme determina o inciso III, do artigo 43, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas atualizações;  

5.4 O envelope nº 01 deverá conter:  

Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com poderes 

para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação;  

I - Documentação Referente à Habilitação Jurídica  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

5.4.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da última alteração contratual ou estatutária com vistas à comprovação das referidas 

alterações.  

5.4.2 Os documentos deverão estar acompanhado de cópia da cédula de identidade do(s) 

representante(s) legal(is) da pessoa jurídica.  

II - Documentação Referente à Regularidade Fiscal e Trabalhista  

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Trabalhista e Municipal, 

do domicílio ou sede do licitante, na forma do Artigo 29 inciso III da Lei nº 8.666/93. A 

exigência de que trata esta alínea, assim se resume:  
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a.1) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

a.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado Rio Grande do Sul;  

a.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.  

a.4) Certidão Negativa de Dívida Ativa de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura 

Municipal;  

b) Cartão do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;  

c) A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será comprovada 

mediante apresentação da seguinte documentação:  

c.1) Optante pelo Simples Nacional - Comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido 

através do site da Secretaria da receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional 

c.2) Não optante pelo Simples Nacional - Declaração de Enquadramento como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fornecido por contador, conforme no 

ANEXO VI;  

III - Documentação Referente à Capacidade Técnica:  

a) Comprovação de que a empresa possui experiência na execução de serviços 

similares ao objeto licitado, através de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade 

técnica, emitido por órgão público, devidamente registrado nas entidades 

profissionais competentes, demonstrando aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação; 

b) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, que proíbe trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a 

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. (ANEXO V); 

 

IV - Documentos Relativo a Qualificação Econômico financeira:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo (s) distribuidor (es) da 

Justiça da sede da licitante.  
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b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei (contendo as assinaturas do sócio, do contador 

responsável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, registrado na Junta 

Comercial ou Cartório de Registro), que comprovem a boa situação financeira da licitante;  

c) Com dados extraídos do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício social, deverão ser obtidos os seguintes índices econômicos financeiros, os quais 

deverão ser comprovados mediante apresentação de laudo técnico assinado por 

profissional habilitado:  

LC = AC/PC............................................igual ou superior a 1,0 (um).  

LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) ….........igual ou superior a 1,0 (um).  

GE = (PC + PNC) / AT............................igual ou menor que 1,00 (um)  

Onde:  

LC = Liquidez Corrente RLP = Realizável a Longo Prazo.  

AC = Ativo Circulante PNC = Passível Não Circulante.  

PC = Passivo Circulante SG = Solvência Geral.  

LG = Liquidez Geral AT = Ativo Total  

GE – Grau de Endividamento.  

 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.  

Para fins de participação na presente licitação, as empresas interessadas deverão 

apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação 

econômico-financeira, na Unidade de Licitações desta Câmara, até data e horário 

estabelecidos neste Edital para recebimento dos envelopes.  

5.5. O envelope nº 02 – da Proposta Financeira:  

Na apresentação da proposta financeira, o proponente observará:  

a) A proposta financeira deverá ser incluída no envelope nº. 2, devendo ser apresentada 

em uma via, datilografada ou digitada de forma legível, rubricada e assinada pelo 

representante legal da proponente, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas;  

b) A proposta financeira deverá possuir validade de 60 (sessenta) dias contados da data da 

abertura do envelope nº. 1;  
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c) Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda corrente nacional e deverão 

cobrir todos os custos e despesas necessárias à execução do objeto a ser contratado, bem 

como as despesas de transporte, hospedagem, estada, alimentação, necessários à 

execução do objeto desta licitação;  

d) Será desclassificada a proposta que apresentar preços comprovadamente inexequíveis 

ou valor zero.  

e) O preço total proposto deverá ser expresso em reais, em algarismos, sendo composto 

de números inteiros e de até duas casas decimais após a vírgula;  

 

06- DO PAGAMENTO:  

6.1. Para o pagamento, a Nota Fiscal/Fatura será atestada definitivamente pela Câmara 

Municipal de Vereadores de Triunfo, através da documentação entregue pela empresa 

contratada e pelo responsável pela gestão técnica da prestação de serviços/fornecimento; 

6.2 O pagamento será efetuado pelo serviço contratado e após o recebimento definitivo 

deste.  

6.3 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 

definitivo do objeto contratado. 

 

07 - PROCEDIMENTOS:  

7.1 O procedimento licitatório seguirá as determinações da legislação especificada no 

preâmbulo deste Edital, nos seus termos e de seus Anexos.  

7.2 Nas sessões públicas e nas reuniões da Comissão de Licitação, serão lavradas Atas 

circunstanciadas.  

7.3 Inexistindo recursos contra as decisões tomadas pela Comissão, ou após o julgamento 

daqueles interpostos, a classificação final será homologada pelo Presidente da Câmara de 

Vereadores de Triunfo.  

7.4 Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentação:  

a) Incompleta;  

b) com emendas, rasuras ou linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;  

c) que não estejam datadas e assinadas;  

d) que desatender as normas e parâmetros estabelecidos neste Edital;  
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e) que descumpram quaisquer dos requisitos exigidos neste Edital ou na legislação 

pertinente.  

7.5 A Comissão de Julgamento de Licitações, quando julgar necessário, poderá, a seu 

critério, determinar diligências para melhor elucidação e andamento do processo licitatório, 

de acordo com o artigo 43, § 3º, da Lei das Licitações.  

 

8- DO JULGAMENTO:  

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta 

de menor valor, poderá apresentar nova proposta, por escrito e no ato, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame.  

8.1 Após a avaliação dos documentos de habilitação pela Comissão de Julgamento de 

Licitações, e não havendo ou resolvidos os recursos interpostos, serão abertas e 

rubricadas, por todos os interessados, as propostas constantes no envelope nº 02.  

8.2 Esta licitação terá julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  

8.3 Será desclassificada a proposta comercial que superar o valor de referência 

estabelecido no item 4 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.  

8.4 A Comissão de Licitação, quando julgar necessário, poderá determinar diligências e 

solicitar informações complementares, fixando prazo razoável para a resposta, a fim de 

elucidar questões incidentes e para o melhor andamento do processo licitatório, de acordo 

com o art. 43, § 3°, da Lei das Licitações, bem como fixar nova data para julgamento.  

8.5 Será considerado desistente o proponente que não atender à solicitação da Comissão 

no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, por escrito e desde que datado, 

assinado e identificada a licitante expedidora.  

8.6 Critérios de desempate:  

8.6.1 Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem a Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações.  

8.6.2 Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.  
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8.6.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta 

de menor valor, poderá apresentar nova proposta, por escrito e no ato, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame.  

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

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes, a apresentação de nova proposta, na forma prevista na 

alínea “a” deste item.  

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em 

serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.  

8.6.4 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item anterior, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor.  

8.6.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes.  

 

9- DA ADJUDICAÇÃO:  

9.1 O objeto desta licitação será adjudicado à proponente classificada em primeiro lugar e 

que apresentou a MENOR PREÇO GLOBAL.  

9.2 A licitante vencedora, após a adjudicação, terá o prazo de 03 (três) dias para assinar o 

contrato podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Câmara Municipal.  

9.3 A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo 

previsto para a contratação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades previstas no item “DAS PENALIDADES”, do presente Edital, 

inclusive decairá do direito à contratação.  
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10 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO:  

10.1 Nos termos do Art. 41 da Lei nº. 8.666/93, qualquer cidadão poderá impugnar os 

termos do presente Edital, por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de Habilitação, devendo a 

comissão de licitação julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, a contar 

da data do seu recebimento.  

10.2 Decairá do direito de impugnar falhas ou irregularidades nos termos do presente Edital 

a licitante que não o fizer até segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com 

proposta, hipótese que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

10.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão a ela pertinente.  

10.4 As impugnações deverão ser protocoladas na Câmara Municipal de Vereadores, 

situado na Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, em dias úteis, no horário de 08:00 as 

16 horas (Horário de Brasília).  

10.5 Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos prazos 

legais.  

10.6 Observado o Art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, qualquer modificação no edital será 

divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas.  

 

11- DO CONTEÚDO E DOS DOCUMENTOS DESCRITOS NA TOMADA DE PREÇOS:  

11.1 As proponentes deverão examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, 

documentos-padrão, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências 

citadas neste instrumento e/ou em seu(s) anexo(s).  

 

11.2 Eventuais deficiências no atendimento dos requisitos e exigências para a 

apresentação da documentação de “HABILITAÇAO”, assim como para a apresentação da 

“PROPOSTA FINANCEIRA”, serão consideradas de responsabilidade exclusiva das 

proponentes.  
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12- DOS RECURSOS:  

12.1 Dos atos praticados na presente licitação, caberão os recursos previstos no art. 109 

da Lei nº 8666/93, os quais dentro dos prazos previstos na Lei, deverão ser protocolados 

junto à Comissão de Julgamento de Licitações. Não serão admitidos recursos interpostos 

via fax.  

12.2 Esgotados todos os prazos recursais, a Câmara Municipal, no prazo de até 10 (dez) 

dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sendo que o não comparecimento do 

licitante vencedor e a ausência de manifestação a respeito de impossibilidade de 

atendimento da convocação no prazo referido importará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções descritas no item subsequente e das previstas no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

12.3 Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja 

requerido de forma motivada e durante o transcurso do prazo. 

 

13- DAS PENALIDADES:  

13.1 Se dentro do prazo estabelecido o convocado não assinar o contrato, a Câmara 

Municipal convocará as licitantes remanescentes na ordem de classificação, em igual prazo 

ou então revogará a licitação, no todo ou em partes.  

13.2 A não assinatura do contrato no prazo estabelecido ou a recusa da adjudicatária em 

assiná-lo, sem justificativa aceita pela Concedente, acarretará na decadência do direito à 

contratação e na aplicação de multa, sendo convocada a próxima licitante melhor 

classificada, nos termos do Edital.  

13.2.1 O disposto neste subitem não se aplica aos licitantes convocados que não aceitarem 

a contratação em substituição ao primeiro adjudicatário.  

 

13.3 A licitante vencedora estará sujeita as seguintes penalidades, a serem aplicadas pela 

fiscalização do Município ou pela autoridade competente, pela inexecução total ou parcial 

do contrato, especialmente quanto às obrigações assumidas, quando a Câmara Municipal 

poderá, garantidas a prévia e ampla defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções de 

forma cumulativa ou isolada:  

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades.  
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b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, pela não assinatura do contrato no 

prazo estabelecido ou a recusa da adjudicatária em assiná-lo, que poderá ser cobrada 

extrajudicialmente ou judicialmente e inscrição em dívida ativa do Município de Triunfo e 

ainda declaração de inidoneidade.  

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, pela não comprovação do 

pagamento do valor ofertado, que poderá ser cobrada extrajudicialmente ou judicialmente e 

inscrição em dívida ativa do Município de Triunfo e rescisão contratual e declaração de 

inidoneidade.  

d) Multa diária de 01 (um) a 20 (vinte) vezes o 1%(um por cento) ao dia, pelo 

descumprimento de cláusulas contratuais, normas de legislação pertinente, inexecução 

total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações neste 

contrato, até a cessação do motivo que deu causa a multa ou o limite de 30 (trinta) dias e 

dependendo da gravidade ou de reincidência do fato que deu causa. 

e) Cassação da concessão.  

f) Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública pelo período de 

até 02 (dois) anos quando for aplicada multa ou houver a cassação da concessão.  

14.4 A falta de cumprimento do estabelecido na concessão, bem como o pagamento de 

multas, constitui motivo para rescisão da mesma, a juízo do Município e garantida a ampla 

defesa, independentemente de interpelação judicial ou de indenização.  

 

14- DA RESCISÃO E DA CADUCIDADE:  

O Contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à CONTRATADA, nos casos 

previstos no Edital.  

A rescisão unilateral nos termos do item anterior ocorrerá conforme Artigo 78 e seus incisos 

da Lei nº. 8.666/93:  

14.1 Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

14.2 Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

14.3 Pela lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;  
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14.4 Pelo atraso injustificado no início do fornecimento;  

14.5 Pela paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao 

CONTRATANTE;  

14.6 Pela contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no Edital;  

14.7 Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

14.8 Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do 

Artigo 67 desta Lei;  

14.9 Pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

14.10 Pela dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;  

14.11 Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato.  

14.12 A inexecução total ou parcial do Contrato por culpa da CONTRATADA enseja sua 

rescisão, com as consequências contratuais previstas em Lei de acordo com os artigos 77, 

78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;  

14.13 Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu 

exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento do valor dos 

produtos, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

14.14 No caso de rescisão, fica o CONTRATANTE desobrigado desde já, com plena 

concordância da CONTRATADA, do ônus decorrente da rescisão, prevista na legislação 

em vigor.  

 

15- DO CONTRATO:  

15.1 O contrato a ser assinado com o vencedor da licitação constará, além das cláusulas 

consignadas anteriormente, as demais cláusulas necessárias e previstas no art. 55 da lei nº 

8.666/93 e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma determinada nos art. 77 a 

79 da referida lei. A vigência do contrato a ser firmado com a LICITANTE VENCEDORA 

será de 01 (um) ano, renovável por iguais períodos, até o limite permitido pela legislação 

vigente.  
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16- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

16.1 As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos da seguinte 

dotação orçamentária:  

0310001.2.001000 – Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores de Triunfo 

3.3.90.39.90.00.00 – Serviços de publicidade legal 

 

17- DISPOSIÇÕES GERAIS:  

17.1 Não serão aceitas documentação e propostas enviadas e/ou impressas em papel 

térmico tipo usado em aparelhos de fac-símile.  

17.2 A autenticação em documentos feita pela Comissão de Julgamento de Licitações 

deverá ser solicitada até o dia anterior à data marcada para a abertura do presente 

certame. Ultrapassado este prazo, não mais serão concedidas autenticações, podendo a 

critério da licitante, efetuar as mesmas em tabelionato.  

 

18- DAS OBSERVAÇÕES:  

18.1. Maiores informações serão prestadas aos interessados, no horário da 08:30 hs às 

16:00 hs na Câmara Municipal de Vereadores, junto a Comissão de Licitações, pelo 

Fone/Fax: (051) 3654-1044, licitacoes@camaratriunfo.rs.gov.br.  

18.2 Fazem parte integrante do presente instrumento os seguintes anexos:  

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA  

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO  

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE, CONCORDÂNCIA COM AS CLÁUSULAS DO EDITAL 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL;  

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;  
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19- DO FORO:  

É competente o Foro da Comarca de Triunfo para dirimir quaisquer questões relativas a 

esta Tomada de Preços.  

 

TRIUNFO, 28 de Agosto de 2019. 

 

 

 

MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 

PRESIDENTE 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO:  

 Contratação de jornal de circulação local, com periodicidade mínima semanal, para a 

publicação de atos oficiais e divulgação institucional da Câmara de Vereadores de Triunfo 

(RS). 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 Diante da necessidade desta casa legislativa possuir ampla divulgação em todos os 

seus atos, se justifica a contratação de empresa jornalística que fará a publicação das 

sessões plenárias e divulgação dos atos institucionais para todos os munícipes de Triunfo 

(RS), em período semanal e com abrangência em todo o município. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 O jornal deve possuir periodicidade mínima semanal. 

 O tamanho do anúncio é de 17 cm x 06 colunas (meia página). 

 A publicação deverá ser monocromática. 

 Deve ter circulação em toda a extensão territorial do município, alcançando os 

munícipes que residem tanto na sede, quanto distrito e demais localidades. 

 O valor a ser pago será por centímetro/coluna de cada anúncio. 

 A qualidade do objeto licitado deverá ser garantida pela empresa fornecedora, 

conforme o Código de Defesa do Consumidor.  
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4. DOS VALORES DE REFERÊNCIA 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

Publicação por unidade centímetro/coluna com 
abrangência em todo o território de Triunfo (RS) 

R$ 6,07 

 

 Os dados da tabela acima referenciada representam o custo médio inerente ao 

objeto da licitação e foram obtidos a partir de consulta realizada com 3 (três) fornecedores. 

Foi realizada uma pesquisa no LICITACON-TCE/RS para obtenção de 1 (um) orçamento, 

além da solicitação de orçamento  junto a 2 (dois) fornecedores. 
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ANEXO II  

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

Implantação, Treinamentos e Conversão (se houver) 

PROPOSTA FINANCEIRA 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

Publicação por unidade centímetro/coluna  com 
abrangência em todo o território de Triunfo (RS)  

 

     Nos preços cotados estão incluídos os custos de mão-de-obra, de todos os 
materiais e serviços relacionados ao fornecimento, ferramental, bem como todos os 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos de 
transportes, prêmios de seguro, fretes e outras despesas de qualquer natureza que se 
fizerem necessárias a perfeita execução do objeto desta licitação.    

     Será considerada vencedora a proposta de menor valor, desde que 

atendidas às exigências contidas neste Termo de Referência. 

 

(data) 

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

(assinatura e identificação do representante legal, sob carimbo da empresa) 

 

 A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da mesma. 

 

 

 

 

 

ANEXO III  
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(Minuta de contrato) 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 Por este instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE TRIUNFO, inscrita no CNPJ/MF sob o número 91.900.886/0001-85, 

com sede na Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, nessa cidade, representada neste 

ato por seu Presidente, o vereador Marcio Pinheiro de Souza, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ___________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número ___________, estabelecida na ___________, nº ___________, na 

cidade de ___________, neste ato representada por ___________, portador da carteira de 

identidade nº ___________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem 

justo e contratado o presente termo de contrato, tendo seu fundamento e finalidade na 

consecução do seu objeto, com amparo no art. 23, inciso II, alínea b, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e supletivamente, no que couber, pela Teoria Geral dos 

Contratos, assim como, pelos termos e cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 O objeto do presente instrumento é a contratação de jornal de circulação local, com 

periodicidade mínima semanal, para a publicação de atos oficiais e divulgação institucional 

da Câmara de Vereadores de Triunfo (RS), conforme descrição técnica: edital de Licitação 

- tomada de preços nº 03/2019 (Termo de Referência). 

 Parágrafo Primeiro - A qualidade da prestação do serviço deverá ser garantida pela 

empresa fornecedora, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 

 Parágrafo Segundo - Os custos com deslocamentos, encargos trabalhistas, 

materiais diversos e equipamentos são de responsabilidade do licitante. 
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 Parágrafo Terceiro - O jornal deve possuir periodicidade mínima semanal, deve ter 

circulação local e realizar publicação dos anúncios em monocromáticos. 

 Parágrafo Quarto - O valor a ser pago será por centímetro/coluna de cada anúncio. 

 Parágrafo Quinto - O tamanho do anúncio é de 17 cm x 06 colunas (meia página 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do recebimento e fiscalização 

 Parágrafo Primeiro - Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento dos 

produtos, objeto deste contrato, o CONTRATANTE designará fiscal. 

 Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo dos produtos não exime a 

CONTRATADA de responsabilidade pela perfeição, qualidade, quantidades, segurança, 

compatibilidade com o fim a que se destinam e demais peculiaridades dos mesmos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do preço 

 A CONTRATANTE pagará o VALOR DE R$ x,xx (xxx) por centímetro/ coluna para 

anúncios monocromáticos, preço ofertado na proposta da CONTRATADA para a prestação 

de serviços. 

 Parágrafo Primeiro - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes 

para a aquisição dos produtos, objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer 

reivindicação de pagamento adicional devido à erro ou à má interpretação de parte da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - Do pagamento 

 Os preços ofertados nesta licitação serão para pagamento em até 30 dias após a 

emissão das notas fiscais, devidamente assinadas pelo fiscal competente comprovando a 

entrega das quantidades determinadas pela requisitante. 

 Parágrafo Primeiro - Em havendo atraso no pagamento das parcelas, serão estas 

corrigidas monetariamente pelo INPC, pro rata tempore, desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data de efetivo pagamento. 
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 Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação das 

certidões negativas do INSS, FGTS e Municipal. 

 Parágrafo Terceiro - A inadimplência da CONTRATADA com relação aos 

encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

contratado, de acordo com o artigo 71, parágrafo 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 Parágrafo Quarto - Caso a Câmara de Vereadores de Triunfo (RS) não remeter matéria 

para publicação semanal, nenhum pagamento será devido.  

CLÁUSULA QUINTA - Do reajuste de preço 

     Parágrafo Primeiro - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 

extintos, após a data da assinatura deste instrumento, de comprovada repercussão nos 

preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

    Parágrafo Segundo - Em havendo alteração de contrato, que aumente os encargos da 

CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

econômico financeiro inicial. 

CLÁUSULA SEXTA - Do prazo de vigência  

 Este contrato terá vigência de 12 (Doze) meses, com início a contar da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 

60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da dotação orçamentária 

 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

a seguir:  

0310001.2.001000 – Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores de Triunfo 

3.3.90.39.90.00.00 – Serviços de publicidade legal 
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CLÁUSULA OITAVA - Das obrigações do CONTRATANTE 

 Compete ao CONTRATANTE: 

I - Fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dúvidas emergentes da aquisição dos produtos, 

objeto deste edital; 

II - Receber os produtos, lavrar termo de recebimento. Se o objeto contratado não estiver 

de acordo com as especificações do CONTRATANTE, rejeitá-lo-á, no todo ou em parte; 

III - Efetuar os pagamentos na data estabelecida na Cláusula Quarta do presente contrato; 

CLÁUSULA NONA - Das obrigações da CONTRATADA 

 A CONTRATADA obriga-se a: 

I - arcar com encargos trabalhistas, fiscais (ICMS e outros), previdenciários, comerciais, 

tributários, tarifas, fretes, seguros, transporte, materiais, combustível, motorista habilitado, 

mão-de-obra, peças, responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como os 

riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir no período 

de contratação; 

a) Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e 

parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por 

leis sociais, administração, lucros, máquinas e ferramental, transporte de material, de 

pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou 

necessária, não especificada neste contrato. 

II - cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - indenizar terceiros e a Administração por todos os possíveis prejuízos ou danos, 

decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato; 

IV - assumir todas as responsabilidades inerentes a atividade da empresa, inclusive 

despesas decorrentes de eventuais acidentes, abrangendo danos pessoais, multas e 
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outros que venham a ocorrer no cumprimento deste contrato, ficando o CONTRATANTE 

isento de qualquer responsabilidade ou indenização; 

V - não subcontratar ou transferir, total ou parcialmente, o objeto ora contratado; 

VI - manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante 

toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

VII - arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado; 

VIII - responder pela qualidade, quantidades, validade, segurança e demais características 

do serviço, bem como as observações às normas técnicas; 

IX - entregar no mínimo 15 (quinze) exemplares do jornal para a Câmara de Vereadores de 

Triunfo 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades e multas 

 À CONTRATADA serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 nas 

seguintes situações, dentre outras: 

I - pela recusa injustificada da entrega do objeto licitado, além do prazo estipulado neste 

contrato, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total do 

contrato, até 10 (dez) dias consecutivos. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido 

o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 

8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 

II - pela entrega do objeto licitado em desacordo com o contratado, aplicação de multa na 

razão de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, por infração, com prazo de até 

5 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após 2 (duas) infrações e/ou após o 

prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à 

CONTRATADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 

(vinte e quatro) meses 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da aplicação das penalidades e multas 

 No caso de incidência de uma das situações previstas na Cláusula Décima, o 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento desta, justificar por escrito os motivos do inadimplemento. 

Parágrafo Único - Será considerado justificado o inadimplemento nos seguintes casos: 

a) acidentes que impliquem retardamento na prestação dos serviços ou na adequação dos 

mesmos, sem culpa da CONTRATADA; 

b) falta ou culpa do CONTRATANTE;  

c) caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos motivos de rescisão 

 São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles 

inscritos no artigo 78 da lei regente, acrescidos do seguinte: 

I - Cometimento de infração aos termos deste contrato, evidenciando a incapacidade da 

CONTRATADA no cumprimento satisfatório do mesmo, em especial, quaisquer das 

situações previstas na Cláusula Décima; 

II - Infração ao previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira; 

III - Quando ocorrerem razões de interesse público justificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das perdas e danos 

 A parte que der causa à rescisão do contrato por dolo ou culpa ficará obrigada a 

indenizar a outra o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 

no prazo de 5 (cinco) dias após a notificação da parte adversa, garantida a defesa prévia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Dos direitos da Administração 

 A CONTRATADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da 

Administração, consoante prevê o artigo 77 da lei vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Lei regradora 

 A presente contratação reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações as quais, 

juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro 

 As partes elegem o Foro da Comarca de Triunfo - RS, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes 

da presente contratação. 

 E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que o 

mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.  

Triunfo, RS, _____________. 

 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 
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ANEXO IV  

  MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE, 

CONCORDÂNCIA COM AS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS 

 

Ref.: Licitação – Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 03/2019.  

Declaração de Responsabilidade e Inexistência de Fatos Impeditivos.  

 

 [Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do 

Licitante], sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a)_________________________, portador da carteira de identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________________, declara, sob as penas 

da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório 

referenciado.  

 Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do art. 36 da lei 

12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa 

não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação 

referenciada.  

 Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 

relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas 

no Edital da licitação e seus anexos.  

______________, de ________________ de 2019. 

_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa - Nº do CPF do declarante) 
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ANEXO V  

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS 

  

Ref.: Licitação – Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 03/2019.  

 

........................................................................................, inscrita no CNPJ nº 

..................................................., por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)................................................................. portador (a) da Carteira de Identidade 

nº................................................. e do CPF nº .......................................... DECLARA, para 

fins de atendimento ao Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que cumpre com o disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregando menor de dezoito (18) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis 

(16) anos.  

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze (14) anos, na condição de aprendiz  

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

Data: _______________________________  

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador/Cargo do responsável/procurador  

CPF/RG 
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ANEXO VI 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS 

  

Ref.: Licitação – Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº03/2019.  

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

 

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], 

sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a)_________________________, portador da carteira de identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA que é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 

Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro 

conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 

de desempate no certame em epígrafe .  

 

 ______________, de ________________ de 2019.  

(Local e Data)  

_______________________________________ 

  

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 

 (Nº do CPF do declarante)  

 


