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LICITAÇÃO EXCLUSIVA 

 MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA 

GABINETE DO PRESIDENTE 
LICITAÇÃO N°.: 01-2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR VALOR UNITÁRIO 

DATA DE ABERTURA: 12/12/2019 

HORÁRIO: 9 h 

LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Estrela, sito à Rua Julio de Castilhos, nº 

380. 

REGIME LEGAL: A presente licitação será regida pelo disposto na Lei n° 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal nº 102-02/2002, 

de 10 de dezembro de 2002 e alterações e, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 

1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa jornalística, com jornal de 

circulação local, com abrangência na zona urbana e rural do município, com tiragem superior a 700 

(setecentos) exemplares semanais, objetivando a publicação de matéria legal, bem como, 

divulgação de comunicados, avisos e matérias educativas, informativa e institucional, além de 

outras formas de comunicação e informação de utilidade pública e de interesse local e coletivo do 

Poder Legislativo  Municipal, conforme Projeto Básico – Anexo I deste Edital. 

1.2. O valor máximo a ser pago é de R$ 3,00 (três) reais por centímetro/coluna. 

 

2. ENTREGA DE DOCUMENTOS FORA DOS ENVELOPES 

2.1. Como condição para participar do presente certame, o licitante deverá apresentar, 

obrigatoriamente, fora dos envelopes: 
2.1.1. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, assinada pelo Representante 

Legal, comprovando poderes para a representação (ANEXO V); 

2.1.2. Declaração referente ao enquadramento previsto na Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006 (ANEXO II), conforme disposto no item de que trata DA PARTICIPAÇÃO DE 

MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, neste Edital. 

2.2. Facultativamente: 
2.2.1. Documento de credenciamento (ANEXO IV), conforme disposto no item que trata DO 

CREDENCIAMENTO, neste Edital; 

2.3. Caso algum dos documentos mencionados neste item esteja dentro dos envelopes e o 

representante da empresa estiver presente à sessão, o Pregoeiro poderá devolver os envelopes 

lacrados ao licitante para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos, procedendo em 

seguida a novo lacramento. O representante da empresa também poderá redigi-lo no momento do 

credenciamento, até mesmo a próprio punho, desde que esteja credenciado. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
3.1. Deverão ser entregues ao Pregoeiro no local, dia e horário determinados neste Edital, 

devidamente identificados: 

3.1.1. Envelope de proposta de preços; 

3.1.2. Envelope de documentação de habilitação; 

3.1.3. Os envelopes deverão ser distintos, lacrados, não transparentes e identificados, para o que se 

sugere a seguinte inscrição: 
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MUNICÍPIO DE ESTRELA 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   /   PROPOSTA 

PREGÃO N°............................. 

PROPONENTE:.................................. 

O primeiro envelope deverá ser identificado com o subtítulo "PROPOSTA" e o segundo, com o 

subtítulo "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO". 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderá participar do presente pregão presencial a Pessoa Jurídica que se enquadre como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 48, inciso I da Lei 123/06 e que 

atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus 

anexos. 

4.2. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da constituição e na Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida 

a comprovação a qualquer tempo. 

4.3. Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame empresas que se enquadram nas 

vedações contidas no Art. 9º da Lei 8.666/93; 

4.4. Não poderá participar deste certame empresas que estejam suspensas de licitar ou impedidas 

de contratar com a Administração, ou que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a 

Administração Pública. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 
5.1. O licitante poderá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através 

de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

5.2. Os documentos referentes ao credenciamento serão apresentados fora dos envelopes 

“PROPOSTA” e/ou de “DOCUMENTAÇÃO” no início da sessão. 

5.3. Caso a empresa não apresente os documentos para o credenciamento fora dos envelopes, o 

credenciamento se dará a partir do momento em que for constatada a presença dos referidos 

documentos dentro dos envelopes “PROPOSTA” e ou “DOCUMENTAÇÃO”. 

5.3.1. Neste caso, o credenciamento não produzirá efeitos sobre atos praticados em etapas já 

ultrapassadas. 

5.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

5.4.1. 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; 

5.4.2. se representante, deverá apresentar um dos seguintes documentos: 

5.4.2.1. Termo de credenciamento outorgados pelos representantes legais do licitante, comprovando 

a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame (ANEXO IV), devendo estar acompanhado do ato de investidura do 

outorgante como dirigente da empresa. 

5.4.2.2. instrumento particular de procuração, em que conste o nome da empresa 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, devendo 

estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 



 

 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro - Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197 

www.camaraestrela-rs.com.br 

3  

5.4.2.3. instrumento público de procuração, em que conste o nome da empresa outorgante, bem 

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

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

5.4.3. se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

5.4.4. As empresas com o Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura 

Municipal de Estrela, dentro do seu prazo de validade, poderão se utilizar destes registros. Nesta 

hipótese, o credenciamento da proponente ficará condicionado à verificação do seu respectivo 

registro, bem como a validade dos documentos cadastrais, por meio de consulta a ser realizada pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, que certificará a regularidade do CRC nos autos da licitação se 

empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

5.5. É obrigatória a apresentação de documento de identidade. 

5.6. O contrato social ou ato constitutivo mencionado neste item deverá ser apresentado com todas 

as alterações ou apresentada a consolidação. 

5.7. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

5.8. Os documentos relativos ao credenciamento ficarão retidos e farão parte do processo licitatório, 

com exceção do documento de identidade. 

5.9. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do mesmo 

item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido item. 

5.10. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório que exigem assinatura 

deverão ser firmados pelo Representante Legal da empresa, devendo comprovar tais poderes. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
6.1. Como condição de participação no certame, o microempreendedor individual, a microempresa 

e a empresa de pequeno porte deverão apresentar: 

6.1.1. Declaração firmada por representante legal, de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte e de que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

Art. 3º da Lei Complementar 123/06 (ANEXO II). 

6.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 
6.2.1. O licitante que estiver enquadrado como MEI, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Cooperativa, nos termos deste Edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal e trabalhista, exigidos nos documentos de HABILITAÇÃO neste edital, terá 

sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

6.2.2. O benefício de que trata o item anterior não eximirá o Microempreendedor Individual, a 

Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

6.2.3. O prazo de regularização de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, a critério da administração pública, desde que seja requerido pelo interessado de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

6.2.4. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará na decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

6.3. Poderá ser estabelecida, justificadamente, prioridade de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do 

melhor preço válido. 

6.4 Critério de desempate: 

6.4.1. As hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes. 
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7. PROPOSTA DE PREÇO 
7.1. As propostas deverão ser apresentadas: 

7.1.1. Preferencialmente: 
7.1.1.1. Datilografadas ou impressas por meio eletrônico; 

7.1.1.2. Indicar telefone/fax/e-mail; 

7.1.1.3. Indicar o Banco, Agência e a conta-corrente para ser efetuado os pagamentos, caso a 

licitante venha a contratar com o Município. 

7.1.1.4. A proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-

limite prevista para entrega das propostas, conforme art.64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei 

n° 10.520, de 17-07-2002; 

7.1.1.5. Nome da pessoa indicada para contatos; 

7.1.2. Obrigatoriamente: 
7.1.2.1. Sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara; 

7.1.2.2. Assinada pelo representante legal da empresa; 

7.1.2.2.1 Caso a proposta não esteja assinada e o representante legal estiver presente à sessão, o 

representante poderá assinar a proposta. 

7.1.2.3. Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ. 

7.2. Preço: 

7.2.1. A proposta deverá ser apresentada pelo VALOR UNITÁRIO e deverão estar incluídos, 

obrigatoriamente todos os encargos fiscais ou de qualquer natureza, não se admitindo, a qualquer 

título, acréscimos sobre o valor proposto. 

7.2.2. O preço do item deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismo com no 

máximo duas casas decimais. 

7.3. Os documentos que exigem assinatura deverão ser firmados pelo Representante Legal da 

empresa, devendo comprovar tais poderes. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preço 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 

novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 

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

os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidados individualmente a apresentar novos lances verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação 

do vencedor. 

8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, 

na ordem decrescente dos preços, sendo admitida apenas a disputa para a classificação do primeiro 

lugar. 

8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS previstas deste Edital. 

8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com 

o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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8.10. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado pelos demais 

participantes, ou seja, somente poderá cobrir oferta de licitante concorrente, sendo considerada 

encerrada a etapa de lances quando não houver mais licitante disposto a cobrir oferta do 

concorrente. 

8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas de acordo com o menor preço 

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

com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo motivadamente a respeito. 

8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o 

preço de mercado e ofertar o menor preço. 

8.13. Serão desclassificadas: 

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

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

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

atenderem aos requisitos obrigatórios de que trata a cláusula da Proposta de Preço, ressalvadas as 

hipóteses de correção de proposta previstas nesse Edital. 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

8.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.  

8.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 

de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

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

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 

Município. 

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

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

8.18. Poderão ser aceitas as propostas em que se constatem os erros a seguir descritos, reservando-

se o Pregoeiro o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

I – O erro de multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

II – O erro da adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total 

proposto pelo corrigido. 

III – Divergência entre o valor numérico e por extenso, será considerado este último. 

IV – Divergência entre o quantitativo constante do edital e da proposta será corrigido utilizando-se 

o quantitativo expresso no edital. 

V – Divergência entre a unidade de medida constante do edital e a da proposta será corrigida 

utilizando-se a unidade de medida expressa no edital. 

VI – Divergência entre a quantidade de casas decimais apresentada na proposta e a quantidade 

permitida estipulada em Edital será corrigida desconsiderando-se os algarismos das casas decimais 

excedentes. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.1.1. Para Firma Individual, apresentar registro comercial onde conste o objeto; 

9.1.2. Para Sociedades Comerciais, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial; 

9.1.3. Para Sociedades por Ações, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 

e acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, devidamente registrado na 

Junta Comercial; 

9.1.4. Para Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo, e respectiva inscrição acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; 



 

 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro - Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197 

www.camaraestrela-rs.com.br 

6  

9.1.5. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto 

de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.1.6. Ficará dispensada de juntar ao envelope o documento de HABILITAÇÃO JURÍDICA 

mencionado anteriormente a licitante que já o tiver apresentado no presente certame para fins de 

comprovação junto ao credenciamento; 

9.1.7. O contrato social ou ato constitutivo mencionado anteriormente deverá ser apresentado com 

todas as alterações ou apresentada a consolidação. 

 

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Dívida 

Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do 

paragrafo único do art. 11 da lei nº 8.212/91); Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

Licitante; 

9.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo à sede da licitante; 

9.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

9.2.5. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho com apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
9.3.1. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de expedição não superior a 180 dias da data de abertura da licitação.  

 

9.4. DECLARAÇÕES 
9.4.1. Declaração de acordo com o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 acrescida pela 

Lei 9.854/99 (ANEXO III). 

9.4.2. Declaração firmada pelo representante legal da empresa de que o jornal tem abrangência na 

zona urbana e rural do município, com tiragem superior a 700 (setecentos) exemplares semanais; 

9.4.2.1. A comprovação da tiragem superior a 700(setecentos) exemplares semanais deverá ser feita 

através de comprovante fornecido pela gráfica de impressão do jornal, referente aos últimos três 

meses;   

 

9.5. A proponente poderá substituir os documentos de habilitação do Envelope Nº 02 por Certificado 

de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Estrela, dentro do seu prazo de 

validade, desde que em havendo algum documento vencido ou não solicitado quando da expedição 

do CRC, seja o mesmo apresentado em versão atualizada. Nesta hipótese, a habilitação da proponente 

ficará condicionada à verificação do seu respectivo registro, bem como à validade dos documentos 

cadastrais, por meio de consulta a ser realizada pela Comissão de Licitações, que certificará a 

regularidade do CRC nos autos da licitação. 

 

9.6 O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo após 

aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem inutilizados. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 
10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 

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

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
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vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

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

proporcionando a seguir a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 

do direito de recurso por parte do licitante. Manifestada a intenção de interpor recurso, será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso e constará na ata 

da Sessão a síntese das razões do recurso a ser interposto. Neste caso, ficam desde já intimadas 

todas as demais licitantes para, querendo, apresentarem contrarrazões do recurso em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos e sendo disponibilizada a cópia do recurso no site do município. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 

Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso. 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente. 

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

admissibilidade dos recursos. 

11.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas por escrito ao Pregoeiro, no 

endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

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

recurso. 

 

12. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. O pagamento será efetuado até o décimo quinto dia do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços e da entrega da nota fiscal no Setor de Contabilidade da Câmara Municipal, devidamente 

atestado pelo responsável, sendo o valor depositado. 

12.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

12.3. Em caso de atraso de pagamento por parte da contratante, o valor será corrigido com base na 

variação do INPC do período. 

12.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme o Protocolo ICMS nº 42 de 03 de Julho de 2009, 

alterado pelo protocolo ICMS n. 85, de 2010. 

12.5. As despesas, objeto do presente Edital, serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: 

01 Câmara Municipal de Estrela 

01.031.001.2001 – Man. E Ger. Atividades Legislativas 

3.3.90.39.92.000000 – Serviços de Publicidade Institucional 

 

13. DO CONTRATO E PRAZO 
13.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do 

mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, limitado ao máximo de 60 meses, nos termos do 

art. 57,II da Lei 8.666/93;  

13.2. No caso de prorrogação contratual será concedido reajuste ao preço, tendo como indexador o 

INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor; 

13.3. Após o ato de adjudicação e homologação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato; 



 

 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro - Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197 

www.camaraestrela-rs.com.br 

8  

13.3.1. O descumprimento desse prazo faculta à Administração convocar, pela ordem de 

classificação, outros licitantes no mesmo prazo e condições contratuais estabelecidas; 

13.4. Durante toda a execução do contrato, a adjudicada se obriga a manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, como disciplina o Art. 71 “caput” da Lei 

8.666/93; 

13.5. O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

13.5.1. Unilateralmente, pela Contratante; 

13.5.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei N° 8.666/93 alterada pela Lei 

N° 8.883/94. 

13.5.2. Por acordo das partes: 

13.5.2.1. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
14.1.  As publicações serão fornecidas pela Câmara Municipal, através de sua assessoria de 

imprensa; 

14.2. As publicações das matérias fornecidas pela Assessoria de Imprensa do Legislativo deverão 

ser publicadas em página indeterminada do jornal, não podendo ser classificados, conforme 

determinado pelo Contratante, exceto se a solicitação for realizada após o horário de fechamento da 

edição. 

14.3. As matérias deverão ser publicadas com a formatação Arial 10, linha simples e sem recuo de 

texto, exceto aqueles solicitados de forma diferente pela Câmara; 

14.4. Quando houver mais de um texto deverão ser incluídos na mesma publicação, utilizando o 

menor espaço possível, com exceção dos editais que deverão poderão ser publicados 

separadamente; 

14.5. No cabeçalho centralizado deverá constar o brasão do Poder Legislativo, com medida não 

superior a 2,5 cm de largura por 2,5cm de altura; 

14.6. As matérias deverão  ser encaminhadas a redação até ás 12,00 horas do dia que antecede a 

publicação; 

14.7. O licitante vencedor deverá executar os serviços de acordo com as necessidades e quantidades 

de publicações determinadas pela Câmara. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES 

15.1. DA CONTRATADA 
15.1.1. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços em até 10 (dez) dias, a 

contar da data de assinatura do contrato; 

15.1.2. Indicar preposto, com a anuência da CONTRATANTE, para representá-la, sempre que for 

necessário, durante o período de vigência do Contrato 

15.1.3. Prestar os serviços durante e na forma contratada; 

15.1.4. Em havendo necessidade, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

15.1.5. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

15.1.6. Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção das condições 

de habilitação exigidas para a contratação; isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

15.1.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos 

serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício 

com os mesmos; 
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15.1.8. Arcar com os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a prestação do 

serviço; 

15.2. DA CONTRATANTE 
15.2.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

15.2.2.  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
15.2.2.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer  a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

diretamente, pelo(a) Assistente Técnico, ou por outros servidores especialmente designados. 

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. A recusa pelo fornecedor em executar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta. 

16.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a execução, acarretará a multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total que lhe foi adjudicado. 

16.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da obrigação. 

16.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar 

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

Município, nos casos de: 

16.4.1. ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

16.4.2. apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

16.4.3. retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

16.4.4. não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

16.4.5. comportamento inidôneo; 

16.4.6. cometimento de fraude fiscal; 

16.4.7. fraudar a execução do contrato; 

16.4.8. falhar na execução do contrato. 

16.5. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, 

da Lei nº 8.666/93. 

16.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

16.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

17. DA RESOLUÇÃO 
17.1. As causas de resolução deste ajuste são as previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuízo 

da composição de danos dela provenientes, quando devidamente apurados em expediente 

administrativo instaurado para apurar a concorrência de culpa. 

17.2. O Distrato faz cessar as obrigações deste ajuste, sendo devido à CONTRATADA o pagamento 

proporcional aos serviços prestados. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 

da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta; 

18.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93; 
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18.3. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. A 

impugnação do ato convocatório deverá ser formalmente protocolada no Setor de Protocolo, sito à 

Rua Treze de Maio, 360, Centro, Estrela-RS; 

18.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados 

pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, no setor de licitações, sito à Rua Júlio de Castilhos, 

nº 380, Centro, ou através do Fone (51)3981-1025 ou ainda através do e-mail 

licita@estrela.rs.gov.br; 

18.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em 

vigor; 

18.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 

18.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Estrela, na data marcada, a reunião 

realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local; 

18.8. O Município de Estrela se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total 

ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie; 

18.9. Todas as comunicações aos licitantes relativas ao presente Processo Licitatório serão 

consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, por 

telegrama ou e-mail, na sede ou representantes dos licitantes. 

18.10. Em seu julgamento, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão desconsiderar simples 

omissões, erros e falhas formais sanáveis, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o 

entendimento do conteúdo exigido nos Envelopes “Documentação” e “Proposta”. 

18.11. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser 

apresentados em original, ou através de publicação em órgão da imprensa oficial ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor do Município. O processo 

de autenticação por servidor municipal poderá ser solicitado até 30 minutos antes da hora 

aprazada para o recebimento dos envelopes de documentos de habilitação e de proposta. 
18.12. Os documentos que exigem assinatura deverão ser firmados pelo Representante Legal da 

empresa, devendo comprovar tais poderes. 

18.13. Caso algum documento constante no envelope de proposta ou de habilitação não esteja 

assinado e o representante legal estiver presente à sessão, o representante poderá assiná-lo, sanando 

o eventual vício formal. 

18.14. Integram este Edital: 

Anexo I: Projeto Básico; 

Anexo II: Modelo de declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 

porte e cooperativa; 

Anexo III: Modelo de declaração de acordo com o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93 acrescida pela Lei nº 9.854/99; 

Anexo IV: Modelo de credenciamento; 

Anexo V: Modelo de declaração de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

Anexo VI: Minuta de Contrato; 

Anexo VII: Modelo de Proposta. 

 

Estrela, 22 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

FELIPE SCHOSSLER 

Presidente
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                                                   ANEXO I  

PROJETO BÁSICO 

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA 

LEGAL E DE INTERESSE PÚBLICO COMUNITÁRIO 

 

Órgão: Câmara Municipal de Estrela. Para licitação pela modalidade pregão presencial de 

empresa jornalística, para publicidade de atos  do Poder Legislativo Municipal, de forma 

informativa, institucional e legal, para divulgação de campanhas, comunicados, avisos de 

matérias educativas, informativa e institucional, bem como, quaisquer outras formas de 

comunicação e informação de utilidade pública e de interesse local e coletivo, na forma 

prevista no art. 37, § 1º da Constituição Federal, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado, por iguais e sucessivos períodos pelo máximo de 60 (sessenta) meses, nos 

termos do art. 57,II da Lei 8.666/93, para tanto, apresentamos a seguir estudos 

preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação do custo, 

considerando o preço atualmente praticado, a definição de métodos, a estratégia de 

suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for caso. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente Projeto Básico tem como objeto a contratação de empresa jornalística, 

com jornal de circulação local, com abrangência na zona urbana e rural do 

município, mediante declaração, e, com tiragem superior a 700 (setecentos) 

exemplares  semanais, com comprovação fornecida pela gráfica de impressão do 

jornal, referente os últimos três meses, objetivando a publicação de matéria legal, 

bem como, divulgação de comunicados, avisos de matérias educativas, informativa 

e institucional, além de outras formas de comunicação e informação de utilidade 

pública e de interesse local e coletivo do Poder Legislativo  Municipal , de 

conformidade com a legislação vigente; 

1.1.1. As publicações serão fornecidas pelo Câmara Municipal, através de sua assessoria 

de imprensa; 

1.1.2. As publicações das matérias fornecidas pela Assessoria de Imprensa do Legislativo 

deverão ser publicadas em página indeterminada do jornal, não podendo ser 

classificados, conforme determinado pelo Contratante, exceto se a solicitação for 

realizada após o horário de fechamento da edição. 
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1.1.3. As matérias deverão ser publicadas com a formatação arial 10, linha simples e sem 

recuo de texto, exceto aqueles solicitados de forma diferente pela Câmara; 

1.1.4. Quando houver mais de um texto deverão ser incluídos na mesma publicação, 

utilizando o menor espaço possível, com exceção dos editais que deverão poderão 

ser publicados separadamente; 

1.1.5. No cabeçalho centralizado deverá constar o brasão do Poder Legislativo, com 

medida não superior a 2,5 cm de largura por 2,5cm de altura; 

1.1.6. As matérias deverão  ser encaminhadas a redação  até a 12,00 horas  do dia que 

antecede a publicação; 

1.1.7. O licitante vencedor deverá executar os serviços de acordo com as necessidades e 

quantidades de publicações determinadas pela Câmara. 

1.1.8. Conforme levantamento realizado , o valor máximo a ser pago será de R$ 3,00 

(três reais) por  centímetro coluna. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. A necessidade do Legislativo Municipal ter canais de mídia para divulgação de 

matéria legal e matéria de interesse público e comunitário através de jornal e rádio de 

circulação local com abrangência na zona urbana e rural do município, mediante 

declaração, e, com tiragem superior a 700 (setecentos) exemplares  semanais, com 

comprovação fornecida pela gráfica de impressão do jornal, referente os últimos três 

meses. 

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
3.1. À Câmara Municipal de Estrela-RS atribui-se: 
 
3.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 
 
3.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
 
3.2. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO obriga-se: 

3.2.1. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços em até 10 

(dez) dias, a contar da data de assinatura do contrato; 

 

3.2.2. Indicar preposto, com a anuência da CONTRATANTE, para representá-la, sempre 

que for necessário, durante o período de vigência do Contrato; 

3.2.3. Prestar os serviços durante na forma contratada; 
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3.2.4. Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 

que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do 

preceituado no art. 65, §1º, da Lei nº. 8.666/93 

3.2.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.2.6. Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção das 

condições de habilitação exigidas para a contratação; 

3.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no 

desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de 

qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

4. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

4.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer  a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente, pelo(a) Assistente Técnico, ou por outros 

servidores especialmente designados. 

5. DO PRAZO DO CONTRATO: 

5.1. O contrato respectivo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 

8.666/93. 

6.  DAS SANÇÕES: 

6.1. A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no Edital e 

no Contrato, em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas naqueles 

instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo 

administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) 

ensejar(em); 

6.2. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nª 8.666/93, no que couber. 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 

2019; 

01 Câmara Municipal de Estrela 

01.031.001.2001 – Man. E Ger. Atividades Legislativas 

3.3.90.39.92.000000 – Serviços de Publicação Legal 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1 . Quaisquer esclarecimentos, eventualmente suscitados, relativos às orientações 

contidas no presente de Projeto Básico, poderão ser solicitadas ao Setor de Licitações do 

Município de Estrela-RS, sito Rua 13 de Maio, nº. 271. 

Câmara Municipal de Estrela, 22 de outubro de 2019. 

 
 
Joilson Marcelo Pereira   Felipe Schossler 
Assessor de Imprensa   Presidente 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

                     ________________________(nome da empresa)___________________, inscrita no 

CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

________________, portador(a) da carteira de identidade nº. _________________ e CPF 

nº___________________ DECLARA, para fins do disposto no item 6 do Edital de Pregão  

nº________, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

  

 (   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; 

 (   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar 

nº. 123/2006; 

 (  ) COOPERATIVA, conforme art. 34 da Lei 11.488 de 15 de Junho de 2007, e gozarão 

dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

 DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

  

 

 (localidade), _______de __________de ________. 

 

 
 

 

________________________                                                          

      Representante Legal                                                                        

 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da 

empresa. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

Declaração de acordo com o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 acrescida pela Lei 

9.854/99. 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 LICITAÇÃO Nº ____________________________ 

 _______________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)______________________________________________, portador da carteira de identidade 

nº ______________________ e CPF nº_________________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

____________________ 

DATA 

 

________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _________________________________, 

portador(a) da célula de identidade nº. __________________ e do CPF nº. ________________, a 

participar da licitação instaurada pelo Município de Estrela, na modalidade de Pregão Presencial, 

sob o nº ___________, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa ______________________________, CNPJ nº 

________________________________ , bem como formular propostas e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome do dirigente da empresa 

 

Obs.  1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para fins deste procedimento 

licitatório. 

 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, de documento que 

comprove que o(s) dirigente(s) que o assinou possui poderes para substabelecer procuração. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 LICITAÇÃO Nº ____________________________ 

 ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)_______________________________________, 

portador(a) da carteira de identidade nº _________________ e CPF nº___________________, 

DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: A assinatura do Representante Legal deverá vir acompanhada de documento que comprove 

poderes para a representação. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº _________ 

    

 Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICÍPIO DE ESTRELA, pessoa 

jurídica de direito público, CNPJ 87.246.120/0001-51, com sede à Rua Júlio de Castilhos, nº 380, 

Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CARLOS RAFAEL MALLMANN, 

ora CONTRATANTE e, de outro lado, ............, empresa inscrita no CNPJ sob n° ............., 

estabelecida na ...................., Bairro ......, (cidade), representada pelo (a) Sr(a). ........................, 

profissão, nacionalidade, estado civil, CIC n°........, CI n° ................, endereço, denominado 

simplesmente CONTRATADA, tem entre si como justo e contratado  o que segue. 

 

Disposições Preliminares 

O presente tem como fundamento legal habilitação em procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº ..........., realizada nos termos disposto na Lei n° 10.520 de 

17/07/2002 e do Decreto Municipal nº 102-02/2002, de 10 de dezembro de 2002, Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

Cláusula I – Do Objeto 

 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa jornalística, com jornal de 

circulação local, com abrangência na zona urbana e rural do município, com tiragem superior a 700 

(setecentos) exemplares semanais, objetivando a publicação de matéria legal, bem como, divulgação 

de comunicados, avisos e matérias educativas, informativa e institucional, além de outras formas de 

comunicação e informação de utilidade pública e de interesse local e coletivo do Poder Legislativo  

Municipal, conforme Projeto Básico – Anexo I deste Edital. 

 

Cláusula II – Do Regime de Execução 
§1º. As publicações serão fornecidas pelo Câmara Municipal, através de sua assessoria de imprensa; 

§2º. As publicações das matérias fornecidas pela Assessoria de Imprensa do Legislativo deverão ser 

publicadas em página indeterminada do jornal, não podendo ser classificados, conforme 

determinado pelo Contratante, exceto se a solicitação for realizada após o horário de fechamento da 

edição. 

§3º. As matérias deverão ser publicadas com a formatação Arial 10, linha simples e sem recuo de 

texto, exceto aqueles solicitados de forma diferente pela Câmara; 

§4. Quando houver mais de um texto deverão ser incluídos na mesma publicação, utilizando o 

menor espaço possível, com exceção dos editais que deverão poderão ser publicados 

separadamente; 

§5. No cabeçalho centralizado deverá constar o brasão do Poder Legislativo, com medida não 

superior a 2,5 cm de largura por 2,5cm de altura; 

§6º. As matérias deverão ser encaminhadas a redação até ás 12,00 horas do dia que antecede a 

publicação; 

§7º. O licitante vencedor deverá executar os serviços de acordo com as necessidades e quantidades 

de publicações determinadas pela Câmara. 

 

Cláusula III – Do Preço e do Pagamento 

Será pago o valor integral de R$ ...... (..... reais) mensalmente pelo objeto contratado, nos 

termos da adjudicação de proposta financeira realizada no procedimento licitatório anteriormente 

mencionado. 
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§1º. O pagamento será efetuado até o décimo quinto dia do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços e da entrega da nota fiscal no Setor de Contabilidade da Câmara Municipal, devidamente 

atestado pelo responsável, sendo o valor depositado. 

§2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

§3. Em caso de atraso de pagamento por parte da contratante, o valor será corrigido com base na 

variação do INPC do período. 

§4. A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme o Protocolo ICMS nº 42 de 03 de Julho de 2009, 

alterado pelo protocolo ICMS n. 85, de 2010. 

§5. As despesas, objeto do presente Edital, serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: 

01 Câmara Municipal de Estrela 

01.031.001.2001 – Man. E Ger. Atividades Legislativas 

3.3.90.39.92.000000 – Serviços de Publicidade Institucional 

 

Cláusula IV – Do Contrato e Prazo 

§1º. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do 

mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, limitado ao máximo de 60 meses, nos termos do 

art. 57,II da Lei 8.666/93;  

§2º. No caso de prorrogação contratual será concedido reajuste ao preço, tendo como indexador o 

INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor; 

§3º. Após o ato de adjudicação e homologação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato; 

a) O descumprimento desse prazo faculta à Administração convocar, pela ordem de classificação, 

outros licitantes no mesmo prazo e condições contratuais estabelecidas; 

§4º. Durante toda a execução do contrato, a adjudicada se obriga a manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, como disciplina o Art. 71 “caput” da Lei 

8.666/93; 

§5º. O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

a) Unilateralmente, pela Contratante; 

a.1) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei N° 8.666/93 alterada pela Lei 

N° 8.883/94. 

b) Por acordo das partes: 

b.1) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial. 

 

Cláusula V – Das Obrigações 
A CONTRATADA compromete-se a: 

§1º. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços em até 10 (dez) dias, a 

contar da data de assinatura do contrato; 

§21º. Indicar preposto, com a anuência da CONTRATANTE, para representá-la, sempre que for 

necessário, durante o período de vigência do Contrato 

§3º. Prestar os serviços durante e na forma contratada; 

§4º. Em havendo necessidade, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

§5. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

§6º. Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção das condições de 

habilitação exigidas para a contratação; isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
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§7º. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 

quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do 

contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

§8º. Arcar com os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a prestação do 

serviço; 

15.2. DA CONTRATANTE 
§1º. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

§2º.  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
§3º. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer  a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

diretamente, pelo(a) Assistente Técnico, ou por outros servidores especialmente designados. 

 

Cláusula VI – Da Resolução 

O presente ajuste poderá ser resolvido: 

a) Por distrato, (art. 79, lei 8.666/93); 

b) Por resilição, a pedido da Administração, nos casos do art. 78, I a XI, em caso culpa da 

CONTRATADA, XII e XVII, por interesse público, todos da lei 8.666/93; 

c) Por resilição, a pedido da CONTRATADA, nos casos do art. 78, XIII a XVI; 

Parágrafo único: Em qualquer dos casos de resolução deste ajuste, garantido será o contraditório 

em processo administrativo instaurado para apurar causas e responsabilidades, para ensejar 

aplicação das sanções administrativas previstas em lei (art. 77, lei 8.666/93) e composição de 

eventuais prejuízos a qualquer das partes. 

 

Cláusula VII – Das Sanções 
§1º. A recusa pelo fornecedor em executar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta. 

§2º. O atraso que exceder ao prazo fixado para a execução, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

que lhe foi adjudicado. 

§3º. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da obrigação. 

§4º. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar 

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

Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

§5º. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, 

da Lei nº 8.666/93. 

§6º. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

§7º. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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Disposições Finais 

 

Elegem as partes o Foro da Comarca de Estrela para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas 

deste Contrato. 

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato em 05 (cinco) 

vias de igual teor e forma. 

 

Estrela, ... de .... de ….... 

 

         ___________________________                    ____________________________ 

                 CONTRATANTE                                                  CONTRATADA 

____________________________ 

VISTO ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 



 

 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro - Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197 

www.camaraestrela-rs.com.br 

23  

ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº __________ 

 

RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

E-MAIL: 

INDICAR:  - BANCO: 

  - AGÊNCIA: 

  - CONTA CORRENTE: 

                        - TELEFONE PARA CONTATO: 

 

 

 

 
ITEM 

DESCRIÇÃO 

VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

por 
cm/coluna 

RS 

VALOR 
PROPOSTA R$ 

001 Publicação de matéria   3,00  

 

 

 

Observações: 
a) Declaro que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias conforme disciplina o 

parágrafo 3º do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

b) O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas 

as características do objeto e exigências constantes no Edital. 

 

 

DATA 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(com poderes para a representação devidamente comprovados) 


