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   FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

Fundação Municipal de Artes de Montenegro - FUNDARTE 

Edital de Pregão nº 002/2022 

Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM 

Processo nº 05820/2022 

Edital de Pregão Presencial para contratação de  

empresa especializada para  

fornecimento de revestimento (piso)  

para o Teatro Therezinha Petry Cardona. 

 

A Diretora Executiva da Fundação Municipal de Artes de Montenegro - FUNDARTE, 

Sra. Júlia Maria Hummes, no uso de suas atribuições legais, torna público que às 15:00 

horas, do dia 29 de abril de 2022, na Sala de Reuniões FUNDARTE, sito na Rua 

Capitão Porfirio, nº 2.141, se reunirão a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados 

pelas Portarias 2.683/2022 e 2.684/2022, com a finalidade de receberem propostas e 

documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de Revestimento (Piso), para o teatro Therezinha Petry Cardona, 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto nº 

3.555/00 e Portaria nº 1.637/12, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

1-DO OBJETO:  
 

1.1. Constitui o objeto da presente licitação o item abaixo descrito: 

 

Item Descrição Quantidade 

01 Revestimento (Piso) 

Primeiramente será preciso realizar a mão de obra para a 

remoção de todo o carpete existente no teatro. O carpete, que 

se encontra hoje dentro do espaço de toda a plateia e suas 

circulações no entorno, possui a metragem total de 200m² de 

área; 

1) Após a remoção de todo o carpete existente, é necessário 

fazer a preparação do contrapiso para receber o piso novo da 

seguinte forma: 

a) Aplicação de 05 galões de 3,6 litros de primer base acrílico 

com marca a definir disperso em água para aplicação em 

bases de concreto conforme a norma NBR1525805;  

b) Aplicação de 65 sacos de 20kg de argamassa autonivelante 

mineral com marca a ser definida para o nivelamento do piso 

e contrapiso de concreto com regularização de 10 mm; 

2) A metragem total do espaço para receber o novo piso 

contabiliza 231m² já considerando margem para perdas e 

quebras. O novo piso será do tipo vinílico modelo Flotex, em 

placas de 50x50cm com espessura de 5,3mm. Constituído por 
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uma base vinílica reforçada, sob uma superfície altamente 

densa (Flocked) com 80 milhões/m2 de fibras de nylon 6,6 

totalmente fixas com toque aveludado e 100% impermeáveis e 

laváveis (resistência a manchas).  O piso é indicado para o 

tráfego comercial intenso, com classe 33 e peso médio de 

4,5Kg/m2. Sua estabilidade dimensional é menor que 0,2% e 

a resistência a abrasão é menos de 35g perda de pelo. Possui 

resistência à luz, resistência ao escorregamento e reação ao 

fogo B-S1. Sua garantia é de 10 anos; 

3) Para sua fixação, será utilizado 231m² de cola Ultrabond 

ECO 4 LVT- Formulado com a norma DIM-EN12529 - 

Adesivo de selo verde com antitravamento PVC norma 13272 

(N/MM); 

4) Para proporcionar um melhor acabamento nos degraus das 

escadarias laterais existentes do teatro, deverão ser instalados 

120 metros lineares de cantoneiras metálicas. 

 

1.2. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de habilitação 

constantes deste Edital. 

 

1.3. É de inteira responsabilidade da empresa licitante o fornecimento de todos os 

materiais que se fizerem necessários para a execução do objeto, bem como o 

fornecimento de mão-de-obra especializada para tal. É de responsabilidade da 

empresa licitante o fornecimento de EPI’s aos seus funcionários e contratados. 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 

deste Edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em 

envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como 

de n° 1 e n° 2, para o que sugerimos a seguinte inscrição: 

 

À FUNDARTE 

EDITAL DE PREGÃO Nº __________  

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

À FUNDARTE 

EDITAL DE PREGÃO Nº __________ 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira e a Equipe 

de Apoio, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
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3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade. 

 

3.1.1.1. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 

deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

 

3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 

a) Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 

caso de sociedade civil; 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual, ou do Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual (MEI), 

 

b) Se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código 

Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 

para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes 

para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta 

de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

3.3. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 

licitação. 

 

3.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18, 

deste Edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

“declaração firmada por contador (ANEXO IV) ou documento emitido por órgão 

competente (Junta Comercial ou Receita Federal), de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte”, expedido no prazo de até 90 (noventa) 

dias de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes. 
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3.4.1.  As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, “declaração 

firmada por contador (ANEXO IV) ou documento emitido por órgão competente 

(Junta Comercial ou Receita Federal), de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte”,  expedido no prazo de até 90 (noventa) dias de 

antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes. 

 

3.5. Os interessados ainda deverão apresentar: 

 

a) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 

(ANEXO II), fora dos envelopes. 

 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

4.1. Até o dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a Pregoeira e a Equipe 

de Apoio, receberão os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

 

5.1. A proposta financeira deverá ser apresentada, conforme disposto no item 4.1 do 

Anexo I – Termo de Referência, devidamente preenchido, em papel timbrado, 

carimbado com o CNPJ da empresa licitante, redigida de forma clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente assinada, de acordo com o que segue abaixo: 

 

a) A proposta financeira deverá ser orçada pelo item, contendo o quantitativo 

previsto, consignando claramente o preço final, expressa com apenas duas casas 

após a vírgula, em reais, datada, assinada, contendo a razão social da empresa, 

número do CNPJ, endereço e telefone; 

 

b) A proposta deve apresentar a descrição detalhada de todos os serviços que serão 

realizados, conforme objeto deste Edital, incluindo especificação de marcas, 

modelos e outros elementos que identifiquem o objeto licitado, quando aplicável, 

citando o nome do fabricante e a procedência do mesmo, quando se tratar de 

distribuidor ou representante. Apresentar catálogos, manuais ou outros 

documentos compatíveis que permitam a análise das características do piso 

vinílico, modelo Flotex. A empresa licitante deve comprovar, por meio de 

atestado emitido pelo fabricante ou declaração expressa na proposta 

financeira, o tempo de garantia do piso vinílico, modelo Flotex, que deverá 

ser de no mínimo 10 (dez) anos; 
 

c) O prazo para execução de todos os serviços que compõem o objeto da presente 

licitação será de 16 (dezesseis) dias, no período de 16/07/2022 a 31/07/2022; 
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d) O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 12 (doze) meses, a contar de 

seu recebimento definitivo pela FUNDARTE, com exceção do piso vinílico, 

modelo Flotex, que terá garantia de no mínimo 10 (dez) anos; 

 

e) O prazo de validade das propostas será considerado, automaticamente e 

independentemente de expressa menção da licitante, de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura do presente certame, conforme artigo 64 § 3.º da Lei 

8.666/93 e alterações; 

 

f)  Não serão aceitas propostas opcionais ou condicionais, sendo desconsideradas as 

propostas que contiverem rasuras, emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, 

que possam suscitar dúvidas, especialmente em se tratando de valores, assim 

como não serão consideradas as propostas que desatenderem a qualquer 

exigência contida no presente Edital; 

 

g) Havendo divergências entre os preços unitários e totais na proposta, prevalecerão 

os preços unitários; 

 

5.2. Para a elaboração de proposta financeira do objeto da presente licitação os preços 

deverão ser expressos em moeda corrente nacional, reais, com todos os custos com 

frete, seguro, impostos, já contempladas todas as despesas com encargos fiscais, sociais, 

comerciais, e outros atinentes à transação comercial, considerando entrega e realização 

de serviço, na sede da FUNDARTE, na cidade de Montenegro – RS;  

 

5.3. A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da empresa licitante, não lhe 

cabendo a desistência após ultrapassada a fase de habilitação, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente aceito pela FUNDARTE; 

 

5.4. Só será aceita uma única proposta, não podendo a licitante ofertar opção. Não serão 

consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento convocatório; 

 

5.5. No caso de divergência entre valores expressos em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o de MENOR VALOR, sabendo-se ainda que: 

 

a) Fornecedores de outros estados, ao elaborarem seus preços, deverão considerar 

que as notas fiscais emitidas deverão prever a compensação da diferença de 

alíquota de impostos, no sentido de isentar à FUNDARTE desse ônus e manter 

diferença do preço vencedor em relação às empresas concorrentes. 

 

5.6. Não serão consideradas propostas com Valores Unitários e Global superiores aos 

orçados pela FUNDARTE. 

 

5.7. Se a proposta for de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, para fins de 

classificação, nas atividades permitidas ao MEI, conforme legislação pertinente, sobre o 

preço proposto serão acrescidos 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor bruto, 

correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pela FUNDARTE, deduzidos 

daquele, os valores relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a 

serem utilizados nos serviços, quando necessário. 
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5.8. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por COOPERATIVA DE 

TRABALHO serão acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, 

correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pela FUNDARTE, deduzidos 

daquele os valores relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a 

serem utilizados no serviço, quando necessário. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1.Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 

subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

 

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

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer 

novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas 

propostas escritas. 

 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta 

classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 

6.5.1. O prazo máximo para a oferta de lances será definido pela Pregoeira, nunca 

superior a 05 (cinco) minutos para cada lance. 

 

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

 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais). 

 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital. 

 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no 

impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado 

pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo a 

pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
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6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 

baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço, desde que a 

proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste Edital e 

seja compatível com o preço de mercado.  

 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

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

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no Edital. 

 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério 

de desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 

pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.4.1, deste Edital. 

 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 

cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

6.16. 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 será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova 

proposta, 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, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 

deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
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6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 6.16 deste Edital, será declarada vencedora do certame a licitante 

detentora da proposta originariamente de menor valor. 

 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa. 

 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos. 

 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor 

de Compras e Licitações da FUNDARTE, conforme subitem 13.1 deste Edital. 

 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes 

presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 

7.2. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo ANEXO III; 

 

7.3. Declaração de idoneidade, conforme o modelo ANEXO V. 

 

7.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Cédula de identidade de todos os sócios da empresa (cópia autenticada); 

b) Registro comercial no caso de firma individual, ou do Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual (MEI), ou Ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores (cópia autenticada); 

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

prova de diretoria em exercício (cópia autenticada); 

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 (cópia 

autenticada); 
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e) Apresentação de no mínimo 01 (um) ATESTADO de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (original ou 

cópia autenticada); 

f) Atestado de visita ao local, devidamente emitido por servidor da FUNDARTE, 

conforme modelo ANEXO VI, assinado conjuntamente com a responsável 

técnica contratada pela fundação, Sr.ª Rosana Backes, registrada no CAU sob o 

nº A80403-7. A visita ao local deverá ser agendada previamente a partir do dia 

posterior à publicação deste Edital até o dia anterior à abertura dos envelopes. A 

visita ocorrerá durante o expediente administrativo da FUNDARTE, no período 

das 08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, de segunda à sexta-feira. 

As solicitações de emissão de atestado de visita ao local, bem como o 

agendamento para visita, deverão ser solicitadas pelo endereço de e-mail: 

rodrigo@fundarte.rs.gov.br. Preferencialmente, a solicitação de visita ao local 

deve ocorrer com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 

recebimento dos envelopes. Não será agendada visita ao local no dia do 

certame. (original ou cópia autenticada); 

7.4.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 

referidos no item 7, a empresa que já os houver apresentado no momento do 

credenciamento, previsto item 3 deste Edital. 

 

7.5. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto licitado; 

b) Certidões de regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo quanto a 

Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal relativas à sede da licitante, 

mediante certidão negativa de tributos; 

c) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943; 

 

7.5.1. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 3.4.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos no item 7.5, deste Edital, terá sua habilitação 

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

em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 

7.5.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.5.1, a sessão do pregão será suspensa, 

podendo a pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 

ficando as licitantes já intimadas a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o 

julgamento da habilitação. 

mailto:rodrigo@fundarte.rs.gov.br
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7.5.3. O benefício de que trata o item 7.5.1 não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

 

7.5.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.5.1, implicará 

na inabilitação da licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem 

prejuízo das penalidades previstas no item 12.1, alínea a, deste edital. 

 

7.6. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante 

retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

envelope. 

 

7.7. Se a proposta for de MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL, para fins de 

classificação, nas atividades permitidas ao MEI, conforme legislação pertinente, sobre o 

preço proposto serão acrescidos 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor bruto, 

correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos 

daquele, os valores relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a 

serem utilizados nos serviços. 

 

7.8. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por COOPERATIVAS DE 

TRABALHO, serão acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, 

correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos 

daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao 

fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados nos serviços. 

 

7.9. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e 

aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados nos serviços, deverão fazer parte 

do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

 

8. DA ADJUCAÇÃO: 

 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora do certame. 

 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira 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 vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, 

imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 

licitante. 
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9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

9.1.Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das 

razões de recurso. 

 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 

manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias corridos, após o 

término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão 

ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob 

pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS: 

 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 10 (dez) 

dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

11. DO PAGAMENTO: 

 

11.1. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, num prazo de até 10 

(dez) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, por meio de depósito em 

conta bancária, em nome da empresa licitante vencedora, por esta indicada, após o 

recebimento e conferência do objeto, por parte da FUNDARTE, e mediante 

apresentação de nota fiscal, que também deverá ser emitida em nome da empresa 

licitante contratada. 

 

11.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a FUNDARTE compensará 

a empresa contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

 

11.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida a empresa contratada, pela contratante e o pagamento 

ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a contratante. 

 

11.4. Caso a empresa contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES 

deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar 

a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
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12. DAS PENALIDADES: 

 

12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 

ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame: 

suspensão do direito de licitar e contratar com a FUNDARTE e a Administração pelo 

prazo máximo de 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a FUNDARTE e a Administração pelo 

prazo máximo de 2 (dois) anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente 

ao montante não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

FUNDARTE e a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10 % 

sobre o valor atualizado do contrato. 

 

12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 

12.3.Nenhum pagamento será efetuado pela FUNDARTE enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

13.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Fundação 

Municipal de Artes de Montenegro - FUNDARTE, Coordenação Administrativa – Setor 

de Compras e Licitações, sediada na Rua Capitão Porfírio, nº 2141, Centro, Montenegro 

- RS no horário das 08h30min às 12:00 horas ou das 13h30min às 17h30min, ou pelo 

endereço de e-mail licita@fundarte.rs.gov.br preferencialmente, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

 

13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na FUNDARTE, 

Coordenação Administrativa – Setor de Compras e Licitações. 

mailto:licita@fundarte.rs.gov.br
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13.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste Edital será 

transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subsequente ao ora fixado. 

 

13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

 

13.5. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária: 3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – 

pelo Recurso 1337, e se necessário pelo Recurso 0400. 

 

13.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em 

órgão da imprensa oficial ou servidor da FUNDARTE. Não serão realizadas 

autenticações no decorrer da abertura da Licitação. Os documentos extraídos de 

sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus 

dados pela FUNDARTE. Caso haja a necessidade de autenticação por servidor da 

FUNDARTE, essa será realizada somente até às 14:00 horas do dia 29 de abril de 

2022. 
 

13.7. A vencedora será convocada, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da 

homologação, para a assinatura do contrato. 

 

13.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

 

13.9. A FUNDARTE poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 

indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

13.10. Casos omissos serão analisados com base na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 

Federal n.º 10.520/02. 

 

13.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Montenegro para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.  

  

 

Montenegro, 13 de abril de 2022.     

                  

 

Júlia Maria Hummes 

Diretora Executiva da FUNDARTE 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de Revestimento (piso), para o teatro 

Therezinha Petry Cardona. 

 

Item Descrição 

01 Revestimento (Piso) 

Primeiramente será preciso realizar a mão de obra para a remoção de 

todo o carpete existente no teatro. O carpete, que se encontra hoje dentro 

do espaço de toda a plateia e suas circulações no entorno, possui a 

metragem total de 200m² de área; 

1) Após a remoção de todo o carpete existente, é necessário fazer a 

preparação do contrapiso para receber o piso novo da seguinte forma: 

a) Aplicação de 05 galões de 3,6 litros de primer base acrílico com 

marca a definir disperso em água para aplicação em bases de concreto 

conforme a norma NBR1525805;  

b) Aplicação de 65 sacos de 20kg de argamassa autonivelante mineral 

com marca a ser definida para o nivelamento do piso e contrapiso de 

concreto com regularização de 10 mm; 

2) A metragem total do espaço para receber o novo piso contabiliza 

231m² já considerando margem para perdas e quebras. O novo piso será 

do tipo vinílico modelo Flotex, em placas de 50x50cm com espessura de 

5,3mm. Constituído por uma base vinílica reforçada, sob uma superfície 

altamente densa (Flocked) com 80 milhões/m2 de fibras de nylon 6,6 

totalmente fixas com toque aveludado e 100% impermeáveis e laváveis 

(resistência a manchas).  O piso é indicado para o tráfego comercial 

intenso, com classe 33 e peso médio de 4,5Kg/m2. Sua estabilidade 

dimensional é menor que 0,2% e a resistência a abrasão é menos de 35g 

perda de pelo. Possui resistência à luz, resistência ao escorregamento e 

reação ao fogo B-S1. Sua garantia é de 10 anos; 

3) Para sua fixação, será utilizado 231m² de cola Ultrabond ECO 4 

LVT- Formulado com a norma DIM-EN12529 - Adesivo de selo verde 

com antitravamento PVC norma 13272 (N/MM); 

4) Para proporcionar um melhor acabamento nos degraus das escadarias 

laterais existentes do teatro, deverão ser instalados 120 metros lineares 

de cantoneiras metálicas.  
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1.2. É de inteira responsabilidade da empresa licitante o fornecimento de 

todos os materiais que se fizerem necessários para a execução do objeto, bem 

como o fornecimento de mão-de-obra especializada para tal. É de 

responsabilidade da empresa licitante o fornecimento de EPI’s aos seus 

funcionários e contratados. 

 

1.3. O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 12 (doze) meses, a 

contar de seu recebimento definitivo pela FUNDARTE, com exceção do piso 

vinílico, modelo Flotex, que terá garantia de no mínimo 10 (dez) anos; 

 

 

2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

2.1. O prazo para execução do objeto será de 16 (dezesseis) dias, no período 

de 16/07/2022 a 31/07/2022.  

 

3. DO PAGAMENTO: 

 

3.1. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, num prazo de 

até 10 (dez) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, por meio de 

depósito em conta bancária, em nome da empresa licitante vencedora, por esta 

indicada, após o recebimento e conferência do objeto, por parte da FUNDARTE, 

e mediante apresentação de nota fiscal, que também deverá ser emitida em nome 

da empresa licitante contratada. 

 

4. PLANILHA FINANCEIRA: 

 

4.1. As empresas licitantes deverão encaminhar suas propostas de acordo com 

a planilha financeira que segue abaixo: 
 

PLANILHA FINANCEIRA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01  

 

 

 

 

   

 

Valor Total 

  

 
 

4.2. Critério de julgamento da Proposta Financeira:  

 

4.2.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço por Item, e será julgada de acordo 

com o disposto no artigo 45, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

4.2.2. O julgamento da presente licitação compreenderá duas fases distintas: a 

primeira que se iniciará com a abertura do Envelope de n.º 01, contendo as 
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propostas financeiras, e a segunda que se iniciará, com a abertura do 

Envelope de n.º 02, documentos de habilitação. 

 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO: 

 

5.1. A prestação do serviço, objeto deste Edital, será executada no Teatro 

Therezinha Petry Cardona, localizado no segundo pavimento da sede da 

Fundação Municipal de Artes de Montenegro - FUNDARTE, na Rua Capitão 

Porfírio, nº 2.141, Centro, CEP: 92.510-305, Montenegro/RS.  
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ____________________ CNPJ nº ______________, sediada 

(endereço completo) _____________, por meio de seu representante legal (ou 

procurador) Sr. ___________________________________, CPF ______________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação 

constantes no Edital referente ao Pregão Presencial nº _______. 

 

 

 

Local e data 

 

 

_________________________________ 

Nome e nº da Identidade do Declarante 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

ANEXO III 

 

MODELO DECLARAÇÃO REGULARIDADE MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ____________________ CNPJ nº ______________, por meio 

de seu representante legal (ou procurador) Sr. 

___________________________________, CPF ______________, DECLARA para 

fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93, acrescido do inciso XXXIII 

do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________ 

Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ____________________ CNPJ nº ______________, por meio 

de seu representante legal (ou procurador) Sr. 

___________________________________, CPF ______________, DECLARA sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ____________(microempresa 

ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum 

dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________ 

Nome, CRC 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

 

ANEXO V 

 

                                       DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

Declaro sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a empresa __(nome)__, não 

foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos 

do Inciso IV, art. n.º 87, da Lei n.º 8.666/93 e alterações, bem como, comunicarei 

qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que 

venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

econômico-financeira. 

 

                                                                                    

Local e Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

 

MODELO ANEXO VI 

 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL 

 

 

Atestamos que o (a) Sr.(a) _______________________________, portador(a) do RG. 

nº ______________, representante da empresa 

____________________________________, vistoriou as dependências do Teatro 

Therezinha Petry Cardona, onde será prestado o serviço objeto do Pregão Presencial nº 

13.002/2022. Tomando conhecimento das instalações e da infraestrutura existente. A 

presente visita tem como finalidade a avaliação do local para a formulação de proposta 

financeira referente ao processo licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 

13.002/2022, sendo prestadas todas as informações e condições para o cumprimento da 

obrigação objeto da Licitação. 

 

 

 

 

 

_____________________, ___ de ________________ de 2022. 

 

 

 

 

Declaro que foram fornecidas pela Fundação Municipal de Artes de Montenegro - 

FUNDARTE, todas as informações solicitadas para o cumprimento do objeto da 

licitação, assim como acompanhei a vistoria no local.  

 

 

 

___________________________________ 

Nome do servidor(a) 

 

 

___________________________________ 

Arquiteta Rosana Backes 

Responsável Técnica 

CAU nº A80403-7 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO – FUNDARTE 

EDITAL Nº 002/2022 

 

ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.002/2022 

 

 

          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO (PISO) PARA O TEATRO  

THEREZINHA PETRY CARDONA 

 

 

Contrato celebrado entre a Fundação Municipal de Artes de Montenegro - 

FUNDARTE, pessoa jurídica, sediada na rua Capitão Porfírio, nº 2.141 - Centro, em 

Montenegro/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 90.896.275/0001-48, neste ato representada 

por seu Diretora Executiva Sra. Júlia Maria Hummes, doravante denominada 

CONTRATANTE, e -----------------------------------------------, ------------------------------

-----, sediada Rua/Av. -------------------------------------------, inscrito no CNPJ sob o nº ---

-------------------------------, neste ato representado pelo seu sócio-gerente, Sr(a) -----------

-------------------------------, portador da CI-RG nº -------------------------- e do CIC nº -----

--------------------, doravante denominada CONTRATADA, para execução do objeto 

descrito na Cláusula Primeira -  DO OBJETO. 

 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 

objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 

de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições 

apresentadas, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 

dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, abaixo descritos, de acordo 

com a proposta vencedora, apresentada no Edital nº 002/2022, Pregão Presencial 

nº 13.002/2022, Processo nº 05820/2022. 

 

Item Descrição Quantidade 

01 Revestimento (Piso) 

Primeiramente será preciso realizar a mão de obra para 

a remoção de todo o carpete existente no teatro. O 

carpete, que se encontra hoje dentro do espaço de toda 

a plateia e suas circulações no entorno, possui a 

metragem total de 200m² de área; 

1) Após a remoção de todo o carpete existente, é 

necessário fazer a preparação do contrapiso para 

receber o piso novo da seguinte forma: 

a) Aplicação de 05 galões de 3,6 litros de primer base 

acrílico com marca a definir disperso em água para 

 

 

Prestação de 

Serviço 
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aplicação em bases de concreto conforme a norma 

NBR1525805;  

b) Aplicação de 65 sacos de 20kg de argamassa 

autonivelante mineral com marca a ser definida para o 

nivelamento do piso e contrapiso de concreto com 

regularização de 10 mm; 

2) A metragem total do espaço para receber o novo 

piso contabiliza 231m² já considerando margem para 

perdas e quebras. O novo piso será do tipo vinílico 

modelo Flotex, em placas de 50x50cm com espessura 

de 5,3mm. Constituído por uma base vinílica 

reforçada, sob uma superfície altamente densa 

(Flocked) com 80 milhões/m2 de fibras de nylon 6,6 

totalmente fixas com toque aveludado e 100% 

impermeáveis e laváveis (resistência a manchas).  O 

piso é indicado para o tráfego comercial intenso, com 

classe 33 e peso médio de 4,5Kg/m2. Sua estabilidade 

dimensional é menor que 0,2% e a resistência a 

abrasão é menos de 35g perda de pelo. Possui 

resistência à luz, resistência ao escorregamento e 

reação ao fogo B-S1. Sua garantia é de 10 anos; 

3) Para sua fixação, será utilizado 231m² de cola 

Ultrabond ECO 4 LVT- Formulado com a norma 

DIM-EN12529 - Adesivo de selo verde com 

antitravamento PVC norma 13272 (N/MM); 

4) Para proporcionar um melhor acabamento nos 

degraus das escadarias laterais existentes do teatro, 

deverão ser instalados 120 metros lineares de 

cantoneiras metálicas.  

Valor Total R$ (...) 

 

1.1. É de inteira responsabilidade da empresa licitante o fornecimento de 

todos os materiais que se fizerem necessários para a execução do objeto, bem 

como o fornecimento de mão-de-obra especializada para tal. É de 

responsabilidade da empresa licitante o fornecimento de EPI’s aos seus 

funcionários e contratados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

 

2. A CONTRATADA terá até 16 (dezesseis) dias para a execução do objeto do 

presente contrato, no período de 16/07/2022 a 31/07/2022. 

 

2.1 A prestação do serviço, objeto deste contrato, será executada no Teatro Therezinha 

Petry Cardona, localizado no segundo pavimento da sede da Fundação Municipal de 

Artes de Montenegro - FUNDARTE, na Rua Capitão Porfírio, nº 2.141, Centro, CEP: 

92.510-305, Montenegro/RS.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CUSTOS 

 

3. Pela prestação do serviço, conforme objeto deste contrato, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ (....) 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

 

4. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária: 3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – 

pelo Recurso 1337, e se necessário pelo Recurso 0400. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

5. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço prestado o valor total 

de R$ ---------------- ( --------------------------------- ), constante da proposta, aceito 

pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total 

execução do presente objeto. 

 

5.1. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, reais, num prazo de até 

10 (dez) dias, contados do recebimento definitivo, por meio de depósito em conta 

bancária, em nome da CONTRATADA, por esta indicada, após o recebimento e 

conferência do objeto, por parte da CONTRATANTE, e mediante apresentação de 

nota fiscal, que também deverá ser emitida em nome da empresa CONTRATADA. 

 

5.2. Em caso de não pagamento dentro do prazo estipulado o item 5.1, incidirão juros 

moratórios de 1% ao mês, pro rata tempore, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia 

subsequente ao prazo estipulado no item anterior até a efetiva emissão da ordem 

bancária. 

 

5.3. Havendo erro na nota fiscal ou fatura, recusa da aceitação do contrato ou outra 

circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o 

pagamento sustado, não cabendo com isto, qualquer correção sobre o valor contratado, 

até que o interessado tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

 

6. Se houver recusa do recebimento do objeto pela CONTRATANTE, no todo ou em 

parte, a CONTRATADA deverá proceder às alterações, manutenções ou substituições 

dos itens, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ou demonstrar improcedência da recusa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da 

sua ocorrência. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 

 

7. O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 12 (doze) meses, a contar de seu 

recebimento definitivo pela FUNDARTE, com exceção do piso vinílico, modelo 

Flotex, que terá garantia de no mínimo 10 (dez) anos. 
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CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

8. Das Obrigações da CONTRATADA 

 

8.1. É obrigação da CONTRATADA manter, desde o momento em que for declarada 

vencedora do certame, até o término da vigência do presente contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

 

8.1.2. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, despesas de viagem, transporte 

e hospedagem, fiscais, trabalhistas, tributos e emolumentos, ou outros quaisquer que 

sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução do contrato, definidos 

pela norma tributária como tais, sem direito a reembolso. 

 

8.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que 

se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

8.1.4. Informar por meio de documento comprobatório, caso haja alteração dos seus 

dados bancários para recebimento de pagamentos. 

 

8.1.5. Informar à CONTRATANTE, através de declaração encaminhada à Comissão 

de Licitações, caso haja alteração em seu endereço, sendo consideradas válidas todas as 

notificações, intimações, correspondências e avisos que lhe forem dirigidas para o 

endereço contratual originalmente indicado, caso não seja procedida a mencionada 

alteração. 

 

8.1.6. Prestar serviço de assistência técnica, se necessário, durante o prazo de garantia 

sem custos para a CONTRATANTE. 

 

8.1.7. A CONTRATANTE não se transforma em devedora solidária ou subsidiária 

perante credores da CONTRATADA, inexistindo qualquer responsabilidade da 

CONTRATANTE por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

dívidas pessoais da contratada, resultantes da execução do contrato. 

 

8.1.8. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não se 

transferindo à CONTRATANTE, em caso de inadimplência, a responsabilidade pelo 

seu pagamento, nos termos do artigo 71, da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

8.1.9. Responsabiliza-se ainda a CONTRATADA, por todas as dívidas que se 

originarem de operações necessárias à execução do contrato, inexistindo qualquer 

responsabilidade da CONTRATANTE por encargos e dívidas pessoais da mesma. 

 

8.1.10. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos 

que venha, dolosa ou culposamente, acarretar à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

quando da prestação do serviço. 

 

8.1.11. Todas as despesas, decorrentes da prestação do serviço, inclusive os encargos 

trabalhistas, previdenciários e tributários, relativos aos empregados da empresa 
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CONTRATADA, ficarão a seu cargo (contratada), cabendo-lhe, ainda, inteira 

responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítima os seus 

empregados, quando em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos, porventura 

causados a terceiros e à CONTRATANTE. 

 

8.2. Das Obrigações de CONTRATANTE 

 

8.2.1 Receber os serviços prestados, objeto deste contrato, que estiverem de acordo com 

as especificações, e efetuar o pagamento respectivo dos mesmos, nos prazos e condições 

acordadas entre as partes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

9. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa, prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

 

10. O presente contrato terá vigência de 12 (meses) a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEI  

 

11. O presente contrato é regido em todos os seus termos, pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO 

CONTRATO 

 

12. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a 

rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até 

o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE. 

 

12.1. A CONTRATADA declara conhecer os direitos da CONTRATANTE em 

efetivar a rescisão nas condições a que se refere o disposto nos artigos 78 a 87 da Lei n.º 

8.666/93 e alterações. 

 

12.2. Fica estabelecido, no entanto, de comum acordo entre as partes contratantes que 

cabe à CONTRATANTE o direito de rescindir de pleno direito o presente contrato, 

independentemente do procedimento judicial, sem que lhe seja exigível, por este 

motivo, indenização ou ressarcimento de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

 

a) quando for evidenciada a incapacidade técnica da CONTRATADA; 

b) se a CONTRATADA cair em insolvência, vier a falir, dissolver a sociedade ou 

pedir concordata; 

c) se a CONTRATADA transferir o contrato a terceiros, sem expressa 

autorização da CONTRATANTE; 
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d) se a CONTRATADA deixar de entregar os produtos no prazo que lhe for 

determinado, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos; 

e) quando as multas, por descumprimento do prazo atingirem o montante 

investido pela empresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

13. No caso de atraso injustificado parcial ou total na prestação do serviço, o fato 

caracterizará como negligência ao cumprimento do contrato, podendo a 

CONTRATANTE aplicar as seguintes sanções: 

 

a)  em caso de atraso na entrega, limitado a 10 (dez) dias, a partir do primeiro dia 

após o prazo estabelecido para a entrega, multa correspondente a 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor do parcial ou total contrato, 

podendo ser aplicada advertência; 

 

b) a partir do décimo primeiro dia, limitado a 60 (sessenta) dias do prazo 

estabelecido para entrega, não havendo o adimplemento contratual voluntário, o 

fato caracterizará inexecução do objeto, podendo a CONTRATANTE aplicar 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato podendo cumular com a 

suspensão de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 01(um) 

ano; 

 

c)  ultrapassados os 60 (sessenta) dias do prazo estabelecido para a entrega, não 

havendo o adimplemento contratual voluntário, o fato caracterizará inexecução 

total do contrato, podendo a CONTRATANTE aplicar multa de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor contratado, podendo cumular com a suspensão de contratar 

com a Administração Municipal pelo prazo de 01 (um) a 02 (dois) anos. 

 

13.1. Em caso da CONTRATADA, após a declaração de classificação das propostas 

pela Comissão de Licitações, desistir da entrega do objeto licitado, por motivo não 

justificado, poderá a CONTRATANTE aplicar a penalidade de suspensão da licitante 

de contratar com a Administração Municipal pelo período de até 06 (seis) meses. Em 

caso de reincidência do fato supra, poderá a CONTRATANTE aplicar a penalidade de 

suspensão da licitante de contratar com a Administração Municipal pelo período de até 

02(dois) anos. 

 

13.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

13.3. Por descumprimento de qualquer cláusula ou disposição contida neste Edital, 

serão aplicadas as penalidades e sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DAS RESPONSABILIDADES 

 

14. A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas 

realizadas durante o objeto pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar com 

empregados ou prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar, ou decorrentes de 

danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária 

da CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta assegura o direito de regresso contra 

a CONTRATADA, em vindo a ser solidariamente responsabilizado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. 

 

15.1. A CONTRATADA se compromete em manter a sua regularidade fiscal durante a 

execução do contrato, podendo a CONTRATANTE exigi-la a qualquer momento. 

 

15.2. A execução do objeto do presente contrato será fiscalizada pela responsável 

técnica contratada pela CONTRATANTE, Srª Rosana Backes, arquiteta, inscrita no 

CAU sob o nº A80403-715. 

 

15.3. O presente contrato será fiscalizado pela servidora efetiva, Sr.ª Marília Costa 

Santana. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DO FORO 

 

16. Elegem as partes o Foro da Comarca de Montenegro/RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO TERMO 

 

17. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e 

pelas testemunhas. 

 

_____________________, __ de ________________ de 2022. 

 

 

 

   

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 
 


