
 
  
  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 
PROCESSO Nº 153/2017 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 
 

Edital de Tomada de Preço para a contratação de 
empresa para elaboração de projeto executivo de 01 
(uma) ponte e 01 passagem molhada. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e 
de conformidade com a lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 21 do mês de dezembro de 2017 na sala de 
reuniões da Secretaria de Administração e Fazenda, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria nº 064/2016 juntamente com a Comissão Especial, designada pela Portaria 
n° 308/2017, com a finalidade de receber os envelopes de HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e 
PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com o estabelecido neste edital, na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, tipo TÉCNICA E PREÇO, em regime de empreitada por preço global. 
 
 Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 
Município de Santa Margarida do Sul, ou que apresentarem toda documentação necessária para o 
cadastro até a data e horário marcado neste edital.  
 
1. OBJETO 
 Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO DE 01 (UMA) PONTE EM CONCRETO ARMADO (PONTOS 068), MOLDADO IN 
LOCO OU PRÉ-MOLDADO, E, 01 (UMA) PONTE DE ESTRUTURA MISTA (PASSAGEM MOLHADA) 
(PONTO 010) EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSADA 1:4 (LARGURA LIVRE DE 5,00M) INCLUSIVE 
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO À JUSANTE (LARGURA MÍNIMA DE 3,00M), CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ANEXOS DESTE EDITAL. 
 
1.1 Considerações Gerais: 
 Os elementos mínimos que deverão compor os projetos executivos das pontes de concreto, 
estão estabelecidos no item 4, das Especificações Técnicas, anexo I, deste edital.  

  
2. DO CADASTRO 
 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 19 de 
dezembro de 2017, até às 13h, os seguintes documentos: 

2.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 



 
  
  
 
 
 

c) 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. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
 
2.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos 
quanto a dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional),  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;  
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante e 

do Município de Santa Margarida do Sul; 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei (INSS); 
g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

h) Prova de regularidade trabalhista, será verificada por meio de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Inciso V, art. 29, da lei 8.666/93, incluído pela lei 11.420, de 2011 e Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. Esta certidão pode ser emitida no sítio http://www.tst.jus.br/certidao. 
 
2.1.3 - DECLARAÇÕES:  
a) Declaração de atende às formalidades em geral e de concordância com os termos do Edital (Anexo 
VIII) 
b) Declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, que atende ao 
disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República (Anexo IX);  
c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo XI) 
d) Declaração de Enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo XII); 
e) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. (Anexo XIII) 
f) Declaração de Idoneidade (Anexo XIV). 
Obs: Todas as declarações poderão ser apresentadas em uma única folha; 
 
2.1.4 - QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

a) Registro ou inscrição na entidade competente da região a que estiver vinculada. 
b) Atestado de visita aos locais da obra, fornecido pelo Responsável pela fiscalização da 

obra. 
 

2.1.5 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 2016), já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 



 
  
  
 
 
 

índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
devendo ser apresentada a respectiva memória de cálculo; 
 Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
  
 1 - sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; e 
- publicados em jornal de grande circulação; e 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 2 - sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 3 - sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 
- Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 4 - sociedade criada no exercício em curso: 
- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante; 
 5 - o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas  por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 
 

b)  a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

SG = ____________________ATIVO TOTAL_______________________ 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
LC =         ATIVO CIRCULANTE__ 
              PASSIVO CIRCULANTE 

 
b.1 - as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 
b.1.1 - caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva- se o direito de 
efetuar os cálculos; 
 
b.2 - se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 



 
  
  
 
 
 

Obs: A empresa cujos índices de LG, SG, e LC forem inferiores a 1(um), deverá comprovar Capital 
Social equivalente a no minimo10% do valor total do contrato. 
 
 c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em prazo não superior a 
30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento; 
 
2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.1.5, poderão ser apresentados em original, por 
cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do município ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.2 (com exceção da negativa municipal) poderão, ainda, 
serem extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficando sujeitos a verificação de sua 
autenticidade pela Administração. 
2.2.1 Se o Certificado de Registro Cadastral (CRC) do licitante estiver dentro do prazo de validade, 
mas houver vencido alguma das certidões previstas nos itens 2.1 e 2.1.5, deverá apresentar, 
juntamente com CRC, a correspondente certidão atualizada. 
2.2.2 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 
outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente 
licitação. 
 
3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 Os documentos necessários à habilitação, propostas técnicas e as propostas financeiras, 
serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 03 
(três) envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n° 01 – Documentos 
de Habilitação, n° 02 – Proposta Técnica e nº 03 – Proposta de Preços, para o que sugere-se a 
seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (NOME DO LICITANTE) 

TELEFONE Nº 
EMAIL: 

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

AO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE (NOME DO LICITANTE) 

TELEFONE Nº 
EMAIL: 

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

AO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 

ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE (NOME DO LICITANTE) 

TELEFONE Nº 
EMAIL: 



 
  
  
 
 
 

 
 
 

3.1 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 
 
3.1.1 O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos, abaixo indicados, em 
idioma oficial do Brasil, em uma via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, em papel timbrado da 
licitante ou identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, devendo suas folhas serem rubricadas 
e numeradas, sendo a última assinada por quem de direito (esta condição deverá ser comprovada 
posteriormente, mediante cópia do Contrato Social e alterações, ou procuração, se for o caso): 
 
3.1.1.1 - Folha Índice, com a apresentação dos documentos, discriminando, ainda, o endereço 
completo e o(s) número(s) do(s) aparelho(s) telefax e ou endereço eletrônico para que a Comissão 
possa encaminhar as correspondências que se fizerem necessárias, relativas a presente licitação; 

 
3.1.1.2 – Certificado de registro cadastral atualizado fornecido pelo município de Santa Margarida do 
Sul, com toda a documentação citada no item 2. 
 
3.1.1.3 – Todas as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos complementares: 
 a) Certidão de Registro, e quitação, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo entidade incumbida da fiscalização do exercício 
profissional, dentro do prazo de validade, da empresa licitante e do(s) responsável (is) técnico(s.) 
 b) Para os técnicos que não fizerem parte da Certidão de Registro da Empresa do respectivo 
Conselho, deverão ser apresentadas as Guias de recolhimento das anuidades correspondentes. 
 c) Atestado(s) de capacidade técnica, para habilitação, fornecido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, e registrado no Conselho competente, comprovando possuir em seu 
quadro técnico, na data fixada para entrega dos envelopes, ao menos 1(um) profissional de nível 
superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica, de levantamento topográficos, 
Hidrologia e Projetos Hidráulicos de pontes, de Projeto Estrutural/Fundações de obras de arte 
especiais e quantificação e orçamentação de obras de arte especiais devidamente registrado(s) no 
Conselho competente, compatíveis com o objeto da presente licitação com as limitações estipuladas 
no inciso I, do § 1°, do art. 30 da Lei n° 8.666/93; 
 d) Declaração expressa da proponente que conhece o local da obra e as influências salariais 
reinantes na região e que assume total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de 
qualquer que seja o valor da mão-de- obra local, bem como, que conhece os aspectos e regimes 
físicos e climáticos onde serão executadas as obras e serviços, nada havendo que impeça a plena 
execução dos mesmos, separadas individualmente por itens, referentes aos quais a empresa queira 
concorrer; (Anexo X) 
 e) apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do registro do Conselho 
competente, do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto 
de cada item da licitação. O nome do responsável técnico deverá ser o mesmo que constar dos 
atestados de responsabilidade técnica, apresentados para qualificação técnica da licitante. 
 f) a comprovação do profissional ser detentor de atestado de responsabilidade técnica se 
dará pela apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho competente, podendo 
ser aceita Certidão de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a 
efetiva realização das obras/serviços; 



 
  
  
 
 
 

 g) As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
habilitação da presente licitação, serão consideradas inabilitadas, não sendo admitida, em hipótese 
alguma, complementação posterior. 
 
3.1.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, 
declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento 
oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 
todos os documentos previstos neste edital.  
3.1.2.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 
de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 
a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 
de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada 
por contador ou representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 
enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 
 
3.1.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que  atender ao item 
3.1.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos, no item 
2.1.2, deste 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. 
3.1.3.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. A regularização se dará mediante comprovação de pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
3.1.3.2 O prazo de que trata o item 3.1.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 
3.1.3.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.1.3, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 deste edital, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 
 
3.2      DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE N° 02) 
3.2.1  A proposta técnica deverá ser apresentada preferencialmente conforme modelo do Termo de 
Referência e conter os requisitos indicados nos itens a seguir: 
 a) em original, de preferência impressa através de edição eletrônica de textos, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, contendo 
razão social e CNPJ do licitante, como também rubricadas todas as suas folhas, em 01 (uma) via; 
 b) apresentar descrição detalhada dos serviços cotados, em conformidade com as 
especificações constantes do Anexo III – Termo De Referência (Projeto Básico) Para Contratação De 
Projetos De Pontes, parte integrante deste edital; 
 c) conter os valores dos critérios de pontuação relativos à licitante, de acordo com os 
Critérios de Pontuação Técnica constantes dos subitens 5.6 - Tabela 1 e 5.8 – Tabela 2; 
 d) trazer anexados, para fins de pontuação, os documentos relacionados no item 5 
Julgamento, em especial os previstos nos subitens 5.7 e 5.8. 



 
  
  
 
 
 

 e) facultativamente, para fins de otimização dos trabalhos da Comissão, fazer referência à 
localização dos documentos a que se refere a alínea ‘d’ acima, relativamente a todos os itens da 
proposta (itens obrigatórios e pontuáveis), para fins de comprovação do atendimento das 
especificações exigidas; 
 f) a referência poderá ser ao menos do número da página dos documentos que acompanham 
a proposta técnica ou da própria proposta da licitante; 
 g) apresentar em anexo prospectos, manuais ou outras informações correspondentes aos 
serviços ofertados, se houver; 
 h) quaisquer outras informações julgadas necessárias ou convenientes. 
 
3.3.    DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 03) 
 
3.3.1   A “proposta de preços” deve preencher os seguintes requisitos: 
 a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos, contendo razão 
social e CNPJ do licitante; 
 b) conter planilha orçamentária, apresentada no formato e incluindo todos os itens, 
composições e quantitativos indicados nas planilhas contidas no Termo de referência deste edital, 
com valores unitários, totais e global, em algarismos e por extenso (apenas os valores totais e 
global); 
 c) conter cronograma físico-financeiro, com o prazo de execução de dias corridos, nos moldes 
indicados no Anexo VII, (modelo de apresentação da proposta financeira.) 
 d) conter especificações claras e detalhadas dos serviços cotados, observadas as 
especificações técnicas dos serviços discriminados no Termo de Referência; 
 e) deverão ser consideradas na elaboração das respectivas propostas todas as 
particularidades relativas especificamente ao local de execução da obra, o que, para tanto, torna-se 
indispensável a visita técnica ao local da obra por profissional habilitado do licitante (anexo X), bem 
assim todas as condições previstas nas minutas do contrato (Anexo XV); 
 f) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada; 
 
3.3.2  Os preços apresentados devem:  
 a) refletir os de mercado no momento;  
 b) estar inclusos todos os custos envolvidos para a perfeita execução da obra, tais como 
impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 
classe etc.; e  
 c) em caso de divergência, considerar que os preços unitários prevalecerão sobre os totais, e 
os por extenso sobre os numéricos;  
 d) não podem ultrapassar os valores estimados no Cronograma físico-financeiro, anexo ao 
Termo de Referência. 
 
3.3.3  A efetiva participação do licitante no certame implica na aceitação tácita de que a execução 
dos serviços obedecerá:  
 a) às condições previstas no Projeto Básico – ANEXO III deste edital; e  
 b) ao limite máximo de tempo especificado no Cronograma Físico-Financeiro (180 dias); 
 
3.3.4 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no 
Preâmbulo, lapso temporal em que não poderá ser reajustada; 
 



 
  
  
 
 
 

3.3.5  Na elaboração do BDI, não deverão ser computados o IRPJ/IRPF e a CSLL, por serem tributos 
diretos, cujo ônus deverá recair exclusivamente sobre as empresas vencedoras dos respectivos itens, 
consoante determinação emanada do Acórdão TCU n.º 950/2007- Plenário; 
 
3.3.6  Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços, 
alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as 
propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados; 
 
3.3.7  O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na desclassificação 
do licitante, observando-se o disposto no item 13.2 deste edital. 
 
4     DOS PROCEDIMENTOS 
4.1  Na data, hora e local estabelecido neste Edital será aberta à sessão pública. A comissão 
Permanente de Licitação receberá do responsável da licitante ou de seu representante credenciado, 
conforme o caso, os Envelopes 01, 02 e 03, na forma disposta no item 3. 
4.2  Os licitantes deverão cumprir integralmente as exigências e condições estabelecidas no edital. 
4.3   A entrega dos envelopes será feita pelo representante de cada licitante na presença dos demais, 
não sendo permitida a entrega posterior de qualquer documento. 
4.4 Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, a 
hora marcada para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, procedendo-se então ao 
exame dos mesmos que serão vistados pelos Licitantes antes da abertura. Em seguida dar-se- á o 
credenciamento dos representantes e posteriormente abertura dos envelopes de nº. 01, contendo a 
documentação de habilitação, que será conferida, examinada e rubricada pela Comissão, e 
posteriormente, pelas representantes das licitantes presentes. 
4.5 Os licitantes que não se fizerem representar ou que seus representantes não portem 
documentos que os credenciem e os identifiquem, não terão participação ativa durante a reunião, ou 
seja, não poderão assinar, rubricar documentos, apresentar impugnação, pedido de reconsideração 
ou recurso, inclusive aqueles referentes à habilitação, quanto aos atos formais da Comissão, que só 
podem ser interpostos dentro das fases correspondentes, sob pena de preclusão; todavia, a não 
apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não desclassificará o licitante; 
4.5.1 O Presidente da Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes de nº 01, fará a 
conferência da documentação observando estritamente os documentos exigidos. 
4.6 A Comissão poderá suspender a sessão, sempre que julgar necessário, para analisar os 
documentos apresentados pelas licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas. 
4.7 Nesta hipótese, os documentos e os envelopes contendo as Propostas serão rubricados pelos 
representantes das licitantes presentes e pelos membros da Comissão, ficando sob sua guarda, para 
abertura em outra sessão pública a ser indicada na Ata de Reunião. 
4.8 O resultado da Habilitação, bem como data, hora e local da segunda sessão, será comunicada às 
licitantes por e-mail ou ainda através de aviso a ser afixado no Mural no hall de entrada do Centro 
Administrativo Orestes da Silva Goulart. 
4.9 Encerrado o exame da documentação de Habilitação e havendo renúncia expressa das licitantes 
do direito de recorrer, a Comissão, dará início à abertura dos envelopes nº 02 das empresas 
habilitadas, contendo as Propostas Técnicas, as quais serão conferidas, examinadas e rubricadas pela 
Comissão Especial de Licitação e representantes das licitantes; 
4.10 Não havendo desistência expressa das licitantes do direito de recorrer, a Comissão 
interromperá os trabalhos, lavrando previamente ata de reunião na fase de habilitação, a qual será 
assinada pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes; 



 
  
  
 
 
 

4.11  Abertos os envelopes das propostas técnicas, a Comissão Especial, a seu juízo exclusivo, poderá 
apreciar a proposta de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das classificadas e das 
desclassificadas. Poderão, em ato contínuo, ser abertos os envelopes das propostas de preço das 
licitantes classificadas tecnicamente; 
4.12 Julgados os recursos interpostos, ou decorrido o prazo para sua interposição, as licitantes 
habilitadas serão notificadas, por escrito, a comparecerem em local, dia e hora estipulados, a fim de 
participarem da sessão pública de abertura das propostas; 
4.13 O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada não impedirá 
que ela se realize, não cabendo reclamação de qualquer natureza; 
4.14  As propostas dos licitantes que não forem considerados habilitados permanecerão em poder da 
Comissão Permanente, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados por todos os 
participantes, até o término do prazo recursal previsto na Lei nº 8.666/93, quando então os 
respectivos envelopes lacrados e inviolados serão devolvidos aos licitantes inabilitados, ressalvados 
os casos de renúncia expressa, à interposição de recurso, hipótese essa, em que as propostas serão 
devolvidas na própria reunião; 
4.15 Das reuniões distintas, se houverem, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão 
todos os licitantes presentes ou não, o documento de identificação de cada representante legal, as 
propostas apresentadas, as reclamações, as impugnações, os recursos e decisões relativas ao ato, 
bem como, as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, devendo as referidas 
atas serem assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 
Não será levada em consideração nenhuma das declarações feitas posteriormente; 
4.16 Na sessão de abertura dos envelopes “Proposta técnica”; e “Proposta de preços”; dos licitantes 
habilitados, serão as propostas rubricadas, folha por folha, por todos os licitantes presentes, na 
presença da Comissão, que as autenticará com suas rubricas; 
4.17  A Comissão poderá, mediante acordo escrito com os representantes dos licitantes presentes, 
estabelecer número máximo de representantes para rubricar as propostas, sem prejuízo da análise 
das mesmas; 
4.18  Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes das propostas técnicas 
e das propostas de preços, não caberá ao licitante solicitar a desclassificação das propostas técnicas e 
de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento, ressalvado o direito de a Comissão Especial de Licitação proceder a 
eventuais desclassificações, em qualquer fase do procedimento, desde que constate motivo para 
tanto; 
4.19  Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a sessão 
inaugural a fim de que tenha melhor condição de analisar os documentos apresentados, marcando, 
na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em 
que será proferido o resultado da habilitação e marcada a data de abertura dos envelopes “proposta 
técnica” e “proposta de preços”; 
4.19.1  Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 
4.19.2  Abertos os envelopes das propostas técnicas, a Comissão Especial, a seu juízo exclusivo, 
poderá apreciar a proposta de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das classificadas 
e das desclassificadas. Poderão, em ato contínuo, ser abertos os envelopes das propostas de preço 
das licitantes classificadas tecnicamente. 
4.19.3  A abertura dos envelopes da “Proposta de Preços” somente ocorrerá após concluída a 
pontuação dos fatores de avaliação da “Proposta Técnica”; 



 
  
  
 
 
 

4.20  Na sessão de abertura dos envelopes “Proposta técnica”; e “Proposta de Preços”; dos licitantes 
habilitados, serão as propostas rubricadas, folha por folha, por todos os licitantes presentes, na 
presença da Comissão, que as autenticará com suas rubricas; 
4.21  A Comissão poderá, mediante acordo escrito com os representantes dos licitantes presentes, 
estabelecer número máximo de representantes para rubricar os propostas, sem prejuízo da análise 
das mesmas; 
4.22  É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase deste procedimento 
licitatório, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da 
documentação e das propostas, ressalvando-se o disposto no subitem 3.1.3 deste edital; 
4.23  Em observância ao disposto no §1º do art. 44 da LC n.º 123/2006, o licitante qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte e cuja proposta de preços se encontre no intervalo de 
até 10% superior ao melhor preço, observando-se o disposto no subitem 4.23.1.6 do edital, terá 
preferência de contratação do objeto da licitação, desde que tenha declarado tal condição conforme 
termo de opção e declaração previsto no (ANEXO XII) do edital, ou comprove estar inserido nessa 
categoria mediante documentos hábeis, em originais ou cópias regularmente autenticadas; 
4.23.1 no caso de propostas de preços apresentadas por microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta detentora do menor preço, 
será assegurada preferência de contratação, nos termos do disposto na Lei Complementar 123, de 
14/dezembro/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, observando-se o seguinte: 
4.23.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela detentora do menor preço, situação em que será declarada como 
melhor classificada no certame, caso, com a redução de preços, obtenha maior valor comparativo, na 
forma do subitem 5.2; 
4.23.1.2  não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
4.23.1.3  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos neste item, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar menor preço. O sorteio 
será realizado pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação em sessão pública devidamente 
marcada e mediante convocação dos interessados para participação, ou na mesma sessão em que 
for divulgado o resultado do julgamento, se presentes referidos interessados; 
4.23.1.4 a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após a solicitação do Presidente da 
Comissão Especial de Licitação, sob pena de preclusão, sendo-lhe facultado o acesso a computador e 
impressora a fim de redigir sua proposta; 
4.23.1.5 na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem, será declarada como 
melhor classificada a proposta originalmente vencedora do certame; 
4.23.1.6  o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e somente servirá de critério de 
julgamento das propostas de preços, não se aplicando ao julgamento das propostas técnicas nem 
influenciará no critério de julgamento deste certame, o qual é o de maior Valor Comparativo; 
4.23.1.7  o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar documentos que 
comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, os quais serão apresentados, no prazo de até 10 (dez) minutos após a solicitação, desde que 



 
  
  
 
 
 

tais documentos, originais ou regularmente autenticados, estejam no recinto, de posse da licitante, 
observando-se o disposto no subitem 5.6 e 5.7; 
4.23.1.8 caso decida que os documentos apresentados não qualificam o licitante como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
desclassificá-lo e adjudicará o objeto do certame em favor do licitante autor da proposta 
originalmente vencedora, salvo se ainda houver microempresa ou empresa de pequeno porte no 
intervalo de desempate, hipótese em que procederá nos termos do subitem 4.23.1.4; 
4.24  Se após o julgamento das propostas de preços, for verificado que o licitante autor da proposta 
mais vantajosa para a Administração, for microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
observados as disposições insertas nos parágrafos do artigo 4º do Decreto nº 6.204/2007; 
4.25  Após a análise das propostas de preços, a Comissão informará o resultado final da licitação em 
sessão pública e o divulgará no Diário Oficial da União, na imprensa oficial do Município, bem como 
site: www.santamargaridadosul.rs.gov.br  
4.26 Os envelopes contendo a “Proposta técnica”; e a “Proposta de preços”; serão devolvidos 
intactos aos licitantes inabilitados, no decorrer de 10 (dez) dias úteis, caso inexista recurso ou após o 
julgamento deste. Havendo renúncia à interposição de recurso, a devolução será imediata; 
4.27  A presente licitação será ainda processada e julgada conforme disposições do artigo 43 da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
5. DO JULGAMENTO 
5.1 Por ser tratar de licitação do tipo técnica e preço, serão observados neste procedimento os 
fatores Capacitação Técnica da Licitante (CT) e Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante 
(EP) e, ainda, o preço, mediante os critérios de distribuição de pontos e pesos, a fim de encontrar o 
resultado do Valor Comparativo (VC) para a devida classificação das licitantes. 
5.2 Concluídas as fases de valoração e avaliação das propostas técnicas e de preços, as licitantes 
serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com o Valor Comparativo (VC) obtido. 
5.3 Será considerada a proposta mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, 
declarada vencedora, aquela que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, 
apresente o maior Valor Comparativo (VC) por item. 
5.4 Havendo absoluta igualdade de Valor Comparativo (VC) entre duas ou mais propostas 
classificadas, a Comissão procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2º 
do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93, em sessão pública devidamente marcada e mediante convocação 
dos interessados para participação, ou na mesma sessão em que for divulgado o resultado do 
julgamento, se presentes referidos interessados. 
5.5 A valoração e a avaliação das propostas técnicas e de preços, em conformidade com os dados 
estabelecidos nesta licitação, serão obtidas pelas seguintes fórmulas: 
 

 A pontuação técnica da proposta apresentada será obtida pela soma das pontuações 
atribuídas e referentes a cada quesito de avaliação; 
 

Pontuação Técnica (PT) = CT + EP 
 

onde: 
CT = Capacitação Técnica da Licitante; 
EP = Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante. 
 

 O valor Comparativo (VC) será obtido pela expressão exposta abaixo; 

http://www.santamargaridadosul.rs.gov.br/


 
  
  
 
 
 

 
Valor Comparativo (VC) = (24 x (PM / PE) x 0,40) + (PT x 0,60) 

 
onde: 
PM = preço médio apresentado nas propostas das empresas classificadas na proposta técnica; 
PE = preço proposto pela empresa para realização dos serviços. 
 
5.6 A Capacitação Técnica da Licitante (CT) é expressa pela relação de serviços similares e 
compatíveis com o objeto realizados pela licitante. A valoração de cada um dos sub-fatores está 
discriminada nos quadros a seguir. 
 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA (CT) – TABELA 1 
 

Item Fator a avaliado 
Pontuação 
por Projeto 

Nº Máximo 
de projetos 

Pontuação 
Máxima 

1 Levantamentos Topográficos 1 3 3 

2 Hidrologia e Projetos Hidráulicos de pontes 1 3 3 

3 Projeto Estrutural/Fundações de obras de arte 
especiais  

1 3 3 

4 Quantitativos e orçamentação de obras de arte 
especiais 

1 3 3 

 
5.7 A comprovação de realização de cada projeto será efetuada por anotações de responsabilidade 
técnica (ART’s), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou atestados de acervo técnico 
emitidos por pessoas físicas ou jurídicas, devidamente registrados no CREA na região pertinente, 
relativos à profissionais que estejam ou estiveram vinculados à licitante por ocasião da realização dos 
respectivos serviços. Será aceita uma ART, RRT ou atestados de acervo técnico para comprovação de 
mais de um item, desde que a mesma apresente os respectivos serviços destes itens. 
 
5.8 O valor da Capacitação Técnica da licitante (CT) será igual ao somatório dos itens de 1 a 4 
presentes na tabela 1, sendo que a pontuação mínima para cada um dos itens deverá ser de um 
ponto, caso contrário a proposta será desclassificada. 
 
A pontuação da Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP) será efetuada com base 
no quadro a seguir, observada a Resolução n.º 218/1973 do CONFEA, ou outra(s) que vier(rem) a 
substituí-la ou alterá-la: 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO DA LICITANTE (EP) – TABELA 2 

Item Fator a avaliado 
Pontuação 
por Projeto 

Nº Máximo 
de projetos 

Pontuação 
Máxima 

1 Topógrafo com acervo técnico contendo 
serviços referentes a levantamentos 
planialtimétricos, em estradas ou obras de arte 
especiais 

1 3 3 

2 Engenheiro com acervo técnico em estudos 
hidrológicos e hidráulicos de obras de arte 
especiais 

1 3 3 



 
  
  
 
 
 

3 Engenheiro com acervo técnico em projeto 
estrutural/fundações de obras de arte especiais 

1 3 3 

4 Engenheiro com acervo técnico em elaboração 
de orçamento de obras de arte especiais. 

1 3 3 

 
 
5.9  Em uma mesma especialidade, poderão ser considerados profissionais diferentes, até que seja 
completado o número máximo de projetos máximo permitidos, desde que tais profissionais estejam 
vinculados à licitante. 
5.10 A comprovação de realização de cada projeto será efetuada por anotações de responsabilidade 
técnica (ART’s), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou atestados de acervo técnico 
emitidos por pessoas físicas ou jurídicas, devidamente registrados no CREA da região pertinente, 
relativos a cada profissional. 
5.11 Para que o profissional seja considerado como pertencente ao corpo técnico da licitante, é 
necessária a apresentação dos seguintes documentos: carteira profissional (CTPS) do profissional em 
que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante, em que o profissional 
conste como sócio, ou atestado técnico da empresa, devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico. Serão aceitas ainda, 
declarações de contratação futura de profissionais capacitados desde que munidas de anuência do 
respectivo profissional. 
5.12 O valor da Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP) será igual ao somatório 
dos itens de 1 a 4 presentes na tabela 2, sendo que a pontuação mínima para cada um dos itens 
deverá ser de um ponto, caso contrário a proposta será desclassificada. 
 
 
6. DOS RECURSOS 
6.1 - Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
6.2 - Os recursos serão apresentados em 1 (uma) via, em papel impresso ou datilografado e 
assinados pelo representante da licitante, legalmente habilitado; 
6.3 O recurso protocolizado, será dirigido ao responsável pela fiscalização da obra, por intermédio 
daquela que praticou o ato recorrido (Comissão Especial de Licitação), a qual poderá, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, reconsiderar ou não sua decisão, ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo a 
autoridade superior (Prefeito), devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 
6.4 - Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de cinco dias úteis; 
6.5 - Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão 
Especial de Licitação, durante o prazo do recurso. 
6.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados. 
6.7 - Decairá do direito de impugnar, sobre os termos do Edital, a licitante que, tendo-os aceito sem 
objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram. 
 
 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 



 
  
  
 
 
 

7 - DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATO 
7.1 - Proclamado o resultado da classificação das licitantes e não existindo interposição de recursos 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação, a comissão encaminhará o processo 
contendo o seu relatório final, no qual proporá à autoridade competente a adjudicação do objeto da 
licitação à proponente vencedora e a consequente homologação dos trabalhos licitatórios. 
7.2 - No caso de ser aprovada a proposta de adjudicação pela autoridade competente, esta adotará o 
seguinte procedimento: 
7.2.1 - Aprovará os termos do relatório final da comissão; 
7.2.2 - Fará a adjudicação à empresa vencedora do serviço no respectivo montante, referido à data 
base contida na proposta e segundo os termos do relatório final da comissão. 
7.3 - Será então lavrado Termo de Contrato entre as partes, observadas, as condições estipuladas 
neste Edital, em conformidade com a Minuta do Contrato (Anexo XV). 
 
8.  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
8.1 - No interesse da Administração, o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado nos casos 
previstos no Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo ou Apostilamento. 
 
9.  DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas no Contrato ou ainda, a 
inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às partes o 
direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, que será procedida na forma dos artigos 79 e 80, da 
mesma lei, principalmente quando ocorrer: 
a - Morosidade nos andamentos dos trabalhos ou se eles ficarem paralisados por mais de 10 (dez) 
dias consecutivos sem causa justificada; 
b - Transferência a outrem, das obras e serviços a que se refere o presente contrato, no todo ou em 
parte, sem prévia aprovação da CONTRATANTE; 
c - A CONTRATADA impedir ou dificultar a ação da FISCALIZAÇÃO; 
d - A CONTRATADA apresentar resultados insatisfatórios do ponto de vista técnico, a critério da 
CONTRATANTE; 
e - A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer das cláusulas do presente contrato; 
f - Decreto de falência da CONTRATADA. 
 
9.2 - Se a rescisão deste contrato provocar prejuízos e/ou danos direto a CONTRATANTE, promoverá 
este a responsabilidade da CONTRATADA visando ao seu respectivo ressarcimento, 
independentemente do disposto no sub item 10.1 
9.3 - Fica estabelecido que a cobrança de qualquer importância devida pela CONTRATADA a 
CONTRATANTE será feita através de processo de execução. 
9.4 - Se a CONTRATANTE julgar necessário rescindir o presente contrato, não tendo a CONTRATADA 
dado causa à rescisão, poderá fazê-lo mediante comunicação escrita, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, pagando as obras e serviços executados até a data da rescisão, bem como devolvendo a caução 
e seus reforços depositados como garantia contratual. 
9.5 - Rescindido o contrato, a CONTRATANTE imitir-se- á na posse imediata e exclusiva das obras e 
serviços executados e em execução, sem qualquer interferência da CONTRATADA. 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

10. DOS DEVERES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
10.1 Caberá ao CONTRATANTE: 
10.1.1 Permitir acesso dos técnicos da licitante vencedora ao local das obras para o desenvolvimento 
das atividades pertinentes aos serviços constantes do objeto; 
10.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA; 
10.1.3 Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 
10.1.4 Indicar os servidores que acompanharão a execução dos serviços; 
10.1.5 Solicitar o ajuste ou a correção de qualquer falha, defeito ou incorreção observada nos 
serviços; 
10.1.6 Convocar, a qualquer momento, os técnicos da CONTRATADA, envolvidos nos projetos, para 
prestar esclarecimentos ou sanar problemas; 
10.1.7 Acompanhar o cumprimento das etapas de execução dos serviços, conforme descritas no 
termo de referência; 
10.1.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e supervisionar a prestação dos serviços por 
intermédio de servidor designado para este fim ou a quem a administração indicar. 
 
10.2 Caberá à CONTRATADA: 
10.2.1 Executar o projeto, nas fases descritas, nos respectivos prazos, conforme orientações 
descritas neste termo de referência e normas técnicas pertinentes. 
10.2.2 Não subcontratar os serviços. 
10.2.3 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução 
do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, 
vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder 
Público; 
10.2.4 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências, do CONTRATANTE; 
10.2.5 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
10.2.6 Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
10.2.7 Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 
exigidas na licitação; 
10.2.8 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para 
verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 
10.2.9 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço objeto contratado; 
10.2.10 Refazer os serviços que, a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem considerados 
satisfatórios, ou prestar as devidas correções, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 
contratado; 
10.2.11 Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços, 
observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral; 
10.2.12 Manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, substituindo, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado 
inconveniente pelo representante do CONTRATANTE; 



 
  
  
 
 
 

10.2.13 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles 
empregados que se negarem a usá-los; 
10.2.14 Atender as chamadas de caráter urgente, em até 01 (um) dia útil, contado da notificação 
formalizada pelo servidor responsável pela fiscalização da execução deste contrato. 
 
10.3 À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
10.3.1 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
10.3.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução 
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
10.3.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
10.3.4 Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
10.3.5 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, 
nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
 
10.4 São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
10.4.1 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 
vigência deste contrato; 
10.4.2 A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do CONTRATANTE; 
 
11. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
11.1 No que tange a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental o Projeto deverá prever o 
impacto ambiental conforme legislação ambiental vigente. 
 
12 - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
12.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Comissão Especial e/ou servidor 
designado pela contratante. 
12.2 promover acompanhamento de todos os trabalhos solicitados à empresa contratada, através do 
processo onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de trabalhos, atividades em execução, 
solicitações e informações diversas que, a critério da contratante, deva ser objeto de registro, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do responsável pela fiscalização da obra deverão ser 
solicitadas a contratante, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
12.3- atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para 
efeito de pagamento. 
12.4 - Não serão considerados pela contratante quaisquer reclamações ou entendimentos verbais. 
12.5 - O Coordenador e o Engenheiro Municipal, responsáveis pelo projeto, poderão solicitar a 
substituição de pessoal, de equipamento técnico e/ou de apoio, utilizados nos trabalhos pelo 
executante, toda vez que, a seu juízo, julgá-los sem condições operacionais. 
 



 
  
  
 
 
 

 
13 – DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLÊNCIA 
13.1 - Constituem inadimplementos da licitante, se este praticar um dos casos a seguir relacionados, 
sujeitando-se às sanções referidas no sub-item 13.2, deste Edital. 
13.1.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
13.1.2 - Recusa injustificada em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, 
caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas; 
13.1.3 - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos anteriormente praticados; 
13.1.4 - O atraso injustificado na execução dos serviços; 
13.1.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a contratante; 
13.1.6 - Praticar, por meios dolosos e/ou culposos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 
 
13.2 - Sanções: 
13.2.1 Pelos atrasos no cumprimento do objeto ou pela inexecução total ou parcial dos serviços, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à LICITANTE VENCEDORA as seguintes 
sanções: 
13.2.2 No caso do não cumprimento de alguma das etapas, ou de alguma pendência que 
comprometa a qualidade da mesma, advertência por escrito dando prazo para a solução do devido 
problema; 
13.2.3 Persistindo o problema detectado: 
13.2.3.1 Multa de 0,25% ao dia, sobre o valor total contratado, após o término do prazo dado na 
advertência escrita, até o limite de 15% do valor global do contrato; 
13.2.4 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
13.2.5 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 licitante ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior. 
13.3 A EMPRESA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 10 
(dez) dias para recolher a importância correspondente, em nome da contratante, assegurado o 
direito de defesa de que trata o parágrafo segundo, do artigo 87, da Lei 8.666/93. 
13.4 Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a Administração suspenderá os pagamentos 
até que o valor correspondente a multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos 
valores do pagamento suspenso. 
13.5 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Administração, 
em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente 
diferença será cobrada na forma da lei; 
13.6 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado. 
13.7 O licitante que convocado no prazo da validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 



 
  
  
 
 
 

Distrito Federal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
13.8 As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
13.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
 
14 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
14.1 - Executada a obra e/ou serviços Contratados, o seu objeto será recebido de acordo com o 
disposto no Artigo 73, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
14.1.1 - Provisoriamente, pela Fiscalização, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA; 
14.1.2 - Definitivamente, pelo Coordenador e Engenheiro Municipal, responsáveis pelo projeto, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos 
após a assinatura pelas partes do termo de aceitação provisória, decorrido o período de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 
Artigo 69 da Lei 8.666/93. 
14.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou de suas etapas nem a responsabilidade ética-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 
14.3 - Caso as etapas dos serviços não tenham sido corretamente executadas, a contratada terá um 
prazo de 15 (quinze) dias corridos para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no total ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, não implicando na prorrogação do prazo. 
14.4 - Passado o prazo estabelecido acima, caso a contratante tenha que proceder aos reparos, 
correções, remoções, reconstruções ou substituições da obra por falta de observância das condições 
acima estipuladas, o ressarcimento das despesas serão cobradas em dobro pela Administração à 
empresa contratada. 
14.5 - A última fatura dos serviços somente poderá ser encaminhada para liberação do pagamento 
após a emissão do Termo de Aceitação Provisório, que corresponde ao recebimento provisório da 
execução física. 
 
 
15 – DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
15.1 Os pagamentos serão efetuados conforme cronograma físico financeiro. 
15.2 Os pagamentos serão realizados por medições, considerando-se estes percentuais para os 
projetos entregues dentro de um determinado período de tempo, que deverá ser de no mínimo um 
mês entre uma e outra medição. 

15.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
15.4. Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, após: 
a) À aprovação dos referidos projetos pela Comissão de Acompanhamento; 
b) À apresentação pela CONTRATADA de todas as autorizações, licenças, alvarás e quaisquer outros 
documentos condicionantes da futura edificação, emitidos pelos órgãos públicos e/ou de fiscalização 
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos; 
c) À apresentação das ART’s relativas a cada projeto, se for o caso. 



 
  
  
 
 
 

15.5 - Até 30(trinta) dias úteis contados da data do aceite dado na Nota Fiscal ou Fatura 
acompanhada do relatório do Fiscal da obra comprovando verificação, conferência e medição da 
obra ou de suas etapas executadas; 
15.6 - Os valores a serem pagos pela Contratante com atraso quanto à data prevista de pagamento, 
serão atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, pelo 
índice do IPCA/IBGE, em vigor. 
 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - A Licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 
do Contrato (§ 1º, Inciso I, do Art. 65 da Lei nº 8.666/93). 
16.2 – A Administração se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução 
dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados. 
16.3 - A Licitante deverá: 
16.3.1 - Assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços 
executados; 
16.3.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade, conforme estabelecido no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93; 
16.3.3 - Permitir a fiscalização do INCRA e/ou da Contratante, a inspeção nos locais de trabalho, em 
qualquer dia, hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 
16.4 - A CONTRATADA, será responsabilizada civilmente, responderá inclusive por perdas e danos 
assim como pelas multas já previstas nesta tomada de Preços. 
16.5 - Cada licitante custeará a elaboração de sua proposta, a sua visita ao local dos serviços e a 
participação de seus representantes nas sessões públicas que serão realizadas, não cabendo 
reclamar qualquer indenização a Administração. 
16.6 - As dúvidas oriundas do presente Edital serão resolvidas pelas COMISSÕES DESIGNADAS, 
observada a Legislação pertinente. 
16.7 - A apresentação da proposta implica automaticamente na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 
16.8 – Poderão ser reconsiderados simples omissões ou erros formais na proposta ou na 
documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o 
entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes; 
16.9 – As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação; 
16.10 - Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Especial de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul, pelo telefone: (55) 3615-3303, no horário das 08:00 
às 13:30 horas, para obtenção dos esclarecimentos julgados necessários. 
16.11 - São partes integrantes do presente Edital, os seguintes anexos: 
Anexo I – Especificações Técnicas 
Anexo II – Memorial Descritivo 
Anexo III – Termo De Referência (Projeto Básico) Para Contratação De Projetos De Pontes  
Anexo IV – Cronograma Físico Financeiro 
Anexo V – Descrição de Pontos e Nota de Serviços 
Anexo VI - Planta de localização das pontes no PA 



 
  
  
 
 
 

Anexo VII - Modelos de apresentação das propostas técnica e financeira, e, cronograma-físico-
financeiro; 
Anexo VIII - Declaração de atende às formalidades em geral e de concordância com os termos do 
Edital 
Anexo IX – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor 
Anexo X – Modelo De Declaração de Que Conhece As Condições Do Local Para Execução Do Objeto E 
Comprovante De Visita Técnica 
Anexo XI – Modelo de Elaboração Independente de Proposta 
Anexo XII – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Anexo XIII – Declaração que não possui em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado 
de empresa pública ou de sociedade de economia mista 
Anexo XIV – Declaração de Idoneidade 
Anexo XV – Minuta do Contrato 

 
 
 
 

Santa Margarida do Sul, 04  de dezembro de 2017.  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO 

Prefeito Municipal 

   Este edital encontra-se 
examinado e aprovado por esta 
Procuradoria Jurídica. 
Em ____ / ____/ ______ 
 
 

Procuradoria Jurídica 
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ANEXO III 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO) PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES  
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 A presente contratação visa atender a demanda de projeto para execução futura de duas pontes 
em concreto armado (pontos010 e 068), moldado in loco ou pré-moldado ou estrutura mista. A 
execução deverá atender o projeto executivo a ser Contratado posteriormente. 
 
1.2 Este documento fixa os elementos mínimos que devem constar para compor projetos executivos 
de pontes de concreto a ser contratados. 
 
1.3 A elaboração dos projetos deverá obedecer às condições gerais prescritas neste texto e o seu 
desenvolvimento deverá ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, sendo a seguir 
relacionadas as principais:  
 
NBR-6118/03: Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 
NBR-7187/03: Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido 
NBR-7188/82: Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre 
NBR-7191/82: Execução de Desenhos Para Obras de Concreto Simples ou Armado 
NBR-6122/96: Projeto e Execução de Fundações 
NBR-6497/83: Levantamento Geotécnico 
NBR-8681/03: Ações e Segurança nas Estruturas 
NBR-9062/06: Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado 
NBR-10839/89: Execução de Obras-de-Arte Especiais em Concreto Armado e Protendido.  
 
1.4 Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, será permitida a 
utilização de normas estrangeiras, mediante autorização, por escrito, do Contratante. 
 
1.5 Também poderão ser seguidas as recomendações das normas do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT e o Manual de elaboração de projetos de obras-de- arte 
especiais do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (BRASIL, 1996), mediante 
autorização, por escrito, da Contratante. 
 
1.6 Caberá a CONTRATADA pelos serviços comunicar ao fiscal do contrato, designado por este 
Município, qualquer anormalidade constatada, assim como prestar os esclarecimentos julgados 
necessários, além de arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 
empregados quando da execução do serviço contratado. 
 
1.7 Caberá a CONTRATADA total responsabilidade pelos seus funcionários que atuarão no 
cumprimento dos serviços em epígrafe e sobre qualquer incidente que envolver os mesmos durante 
a prestação de tais serviços, inclusive quanto ao pagamento dos encargos sociais a eles pertinentes e 
quanto ao cumprimento das leis trabalhistas e da segurança do trabalho vigentes. 
 



 
  
  
 
 
 

1.8 A CONTRATADA deverá manter por si ou seus prepostos, em qualquer circunstância, elevado 
padrão de conduta, relacionamento e entendimento com a fiscalização da Administração. Deverá 
sujeitar-se à fiscalização, por parte do INCRA/RS e/ou da Contratante, no cumprimento e execução 
do contrato e deste Termo de Referência. 
 
1.9 A CONTRATADA será responsável por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços. 
 
1.10 A CONTRATADA deverá entregar os projetos de acordo com o cronograma físico- financeiro 
previsto. Após a entrega dos documentos técnicos, os mesmos serão submetidos à análise a ser 
realizada pela fiscalização, sendo que, se constatando pendências técnicas, quais sejam incorreções, 
inconsistências ou projeto incompleto em relação ao exigido neste termo de referência, a 
CONTRATADA será informada por escrito a respeito das mesmas e deverá saná-las num prazo 
máximo de 15(quinze) dias, a contar a partir da data de recebimento da notificação escrita emitida 
pela CONTRATANTE. As correções destas eventuais pendências deverão ser efetuadas sem que caiba 
qualquer acréscimo no preço inicialmente contratado. A liberação do pagamento de qualquer fatura 
por parte da fiscalização, somente ocorrerá após a fiscalização constatar que o objeto foi concluído 
com êxito, conforme reza o presente termo de referência, após terem sido sanadas todas as 
eventuais pendências técnicas observadas, sem que isto acarrete qualquer ônus para a 
Administração. 
 
1.11 Caberá ao Município permitir acesso dos empregados da CONTRATADA ao local de execução 
dos serviços, prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, assim como comunicar à mesma qualquer irregularidade na prestação dos serviços. 
 
1.12 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a Administração do Município poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em 
desacordo com o proposto e o estabelecido, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente; 
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total 
ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
e) 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 licitante ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior. 
 
2. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
2.1 A localização das obras, com as com coordenadas UTM (WGS84), encontram-se discriminadas na 
tabela abaixo, usando-se como base o Termo de Especificações Técnicas, em anexo ao edital. 
 



 
  
  
 
 
 

Vicinal Pontos 
Localização 
Geográfica* 

Extensão**(m) Largura (m) Local 

V2 010 21 J 772647 6635053 10,00 5,00 PA Santa Verônica 

V5 068 21 J 772341 6634203 10,00 5,00 PA Santa Verônica 

 
* As coordenadas geográficas podem sofrer variações devido aos estudos hidrológicos. 
** Valor estimado, a ser definido em função dos estudos hidrológicos e projeto hidráulico. 
 
 As coordenadas acima servem apenas de referência, devendo a locação do eixo de cada 
ponte para o projeto ser acompanhada por fiscal a ser designado pelo Município. 
 
3. ESTUDOS TÉCNICOS MÍNIMOS E ELEMENTOS A SEREM ENTREGUES 
3.1 Os estudos técnicos mínimos que devem constituir os projetos são: 
 
3.1.1 Estudos Topográficos 

 
3.1.1.1. Os estudos topográficos serão compostos dos seguintes elementos: 
 

 Traçado do perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo do traçado, com greide cotado, 
desenhado em escala de 1/100 ou 1/200 e numa extensão tal que seja possível a definição 
da obra e dos aterros de acesso; 
 

 Planta topográfica do trecho em que serão implantadas as obras, com curvas de nível de 
metro em metro, contendo o eixo do traçado, interferências existentes, tais como limites de 
divisas, linhas de transmissão, etc., e obstáculos a serem vencidos, com suas respectivas 
esconsidades, abrangendo área suficiente para a definição da obra e de seus acessos. Tanto 
o perfil como a planta deverão ser amarrados ao estaqueamento e a marcos criados ou 
utilizar os existentes no assentamento. 

 

 ART do profissional responsável pelo levantamento topográfico. 
 
3.1.2 Estudos Hidrológicos e Projeto Hidráulico 

 
3.1.2.1  Os estudos hidrológicos da região, admitido o período de recorrência de cinquenta anos, 
deverão permitir uma adequada implantação da obra-de-arte especial e o completo conhecimento 
das condicionantes a eles pertinentes, que influem na escolha do tipo de fundação. 
 
3.1.2.2  Como consequência dos estudos hidrológicos e projeto hidráulico, deverão ficar definidos: 

 níveis máximo e mínimo das águas; 

 seção de vazão do projeto; 

 forma conveniente e espaçamento mínimo dos pilares. 
 
3.1.2.3  Deverão constar dos estudos hidrológicos: 

 Relatório com resultados 

 Memorial de cálculo 

 Desenhos 



 
  
  
 
 
 

3.1.2.4 Os desenhos, em formato normalizado e escala adequada, devem conter todos os elementos 
necessários à execução da obra e estar condizentes com os cálculos. 
 
3.1.2.5 Será exigido que os desenhos contenham, no mínimo, os dados  relacionados nos itens 
seguintes: 

 níveis de enchente máxima e normal, e a seção de vazão necessária, que consta da memória 
justificativa. 

 planta com a delimitação da bacia de contribuição. 

 ART do profissional responsável 
 
3.2 Sondagem a Percussão (SPT) 

 
3.2.1 Deverão ser realizadas sondagens e eventuais estudos específicos que permitam ao projetista a 
definição estrutural do mecanismo de interação  solo-estrutura e o dimensionamento da 
infraestrutura em função das cargas aplicadas, bem como a análise detalhada de fenômenos 
paralelos que possam interferir na estrutura da obra-de-arte especial. 
 
3.2.2 As sondagens serão programadas obedecendo à seguinte esquematização: 
- sondagens à percussão no local da obra de arte especial, em número de duas, no mínimo, 
simétricas em relação ao eixo do vão a ser vencido, sendo que uma em cada cabeceira. No caso de 
apoio intermediário deve-se também realizar sondagem no local onde este será posicionado; 
 
- todas as sondagens à percussão deverão ser realizadas de acordo com os critérios definidos pela 
NBR6484/01, Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio; 
 
3.2.3 Após a realização das sondagens, o projetista deverá apresentar um relatório dos estudos 
geotécnicos, que constará de: 

 Relatório com resultados de acordo com as exigências da Norma citada acima; 

 ART do profissional responsável 
 
3.3  Projetos Estrutural / Fundações 
3.3.1 Os projetos estrutural/fundações deverão ser elaborados com base nas recomendações das 
Normas Técnicas da ABNT. Os mesmos deverão constar dos seguintes elementos mínimos: 
 
3.4  Gabaritos 
3.4.1 Após análise dos parâmetros obtidos com os estudos topográficos, hidrológicos, geológicos e 
geotécnicos, o projetista deverá desenvolver a solução mais adequada para o caso, considerando os 
seguintes parâmetros. 

 Largura interna livre da ponte: 4,60 m 

 Largura externa da ponte: 5,00 m 

 Classe da ponte: 45 t 

 Declividade transversal mínima da pista de rolamento: 2% (2 cm/m) 

 Altura da ponte: determinada considerando-se que, em cruzamentos com cursos d’água não 
navegáveis, a folga mínima a ser exigida entre o nível da enchente máxima e a face inferior 
da superestrutura será: 

 de 1,00 m para condições normais de escoamento; 



 
  
  
 
 
 

 de 0,50 m no caso de bacia de represamento, quando houver controle do nível 
máximo d’água e não existir vegetação flutuante; 

 de 2,00 m no caso de rios de regime torrencial e com possibilidade de transporte 
superficial de vegetação densa. 

 
3.5  Memorial descritivo e justificativo 
3.5.1 O memorial descritivo e justificativo deve conter a descrição da obra e dos processos 
construtivos propostos, bem como justificativa técnica, econômica e arquitetônica da estrutura 
adotada. 
 
3.6  Memorial de cálculo 
3.6.1 Todos os cálculos necessários à determinação das solicitações e verificações dos estados limites 
devem ser apresentados em sequência lógica e com um desenvolvimento tal que facilmente possam 
ser entendidos, interpretados e verificados. Sempre que possível, devem ser iniciados com um 
esquema do sistema estrutural adotado, indicando dimensões, condições de apoio e ações 
consideradas. As hipóteses de cálculo e os métodos de verificação utilizados devem ser indicados 
com suficiente clareza. Devem ser fornecidas indicações detalhadas sobre: 

 programa utilizado, indicando nome, origem, método de cálculo, hipóteses básicas, fórmulas, 
simplificações, referências bibliográficas, indicando o procedimento de entrada de dados e 
interpretações dos relatórios de saída; 

 dados de entrada, modelo estrutural, descrição detalhada da estrutura acompanhada de 
esquema com dimensões, condições de apoio, características dos materiais, cargas ou outras 
ações e suas combinações. 

 
3.7  Desenhos 
3.7.1 Os desenhos, em formato normalizado e escala adequada, devem conter todos os elementos 
necessários à execução da obra e estar condizentes com os cálculos. 
3.7.2. Será exigido que os desenhos contenham, no mínimo, os dados relacionados nos itens 
seguintes: 

 Deverão ser apresentados desenhos de fôrmas, com elevações, plantas, cortes longitudinais 
e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos, 
posicionamento e dimensões dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetônicos e locação da 
obra em planta e perfil, inclusive fundações. Em casos especiais, deverá ser apresentado o 
esquema construtivo adotado. 

 Os desenhos de fôrmas devem conter, além das dimensões de todos os elementos 
estruturais componentes, as cotas necessárias à definição geométrica da obra, as contra-
flechas, sua classe no que se refere às cargas móveis, a qualidade do concreto. Os desenhos 
de armação devem indicar tipo de aço, quantidade, bitola, forma, posição e espaçamento 
das barras ou cabos, tipos de emendas ou ganchos, raios mínimos de dobramento, 
cobrimentos, bem como prever espaços para lançamento do concreto e utilização de 
vibradores. 

 
3.8  Especificações 
3.8.1 Todas as informações necessárias à execução da obra, que não foram previstas nos itens 
anteriores, devem ser fornecidas sob a forma de especificações. 
 
 



 
  
  
 
 
 

3.9  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos técnicos, devidamente habilitados, 
responsáveis pelas informações. 
 
3.10  Quantitativos, Orçamento, Composições de Custos Unitários e BDI e Cronograma Físico-
financeiro de execução das Obras 
3.10.1 Deverão ser elaborados e entregues os seguintes documentos: 

 Relação de quantitativos de serviços e planilha orçamentária com custos unitários 
referenciados nas tabelas do SINAPI com a indicação do respectivo código do serviço e 
insumos. Para itens que eventualmente não constem nas tabelas do SINAPI, poderão ser 
utilizadas as tabelas de serviços do SICRO02/DNIT, ou ainda, caso os mesmos não forem 
encontrados nessas fontes, podem também ser montadas composições específicas. Nesse 
caso, os custos unitários adotados para os insumos deverão ser aqueles constantes nas 
tabelas de insumos do SINAPI e SICRO02/DNIT ou obtidos através de pesquisa de mercado, 
nessa ordem de prioridade, com indicação da(s) fonte(s) e código de referência, se for o caso. 

 Para fins de estimativa de custos para a construção das pontes foi adotado um valor médio 
de R$ 3.961,67/m², tendo como base os projetos de pontes contratados pelo INCRA/RS (TP 
05/2013, contratada empresa Finger & Sommer). Neste sentido, recomenda-se não 
ultrapassar este valor médio. Nestes custos, foram considerados os seguintes serviços: 
serviços iniciais, meso e infraestrutura, supraestrutura, muro de contenção, vegetação de 
conteção e proteção, drenagem, sinalização definitiva, ensaios e serviços finais (não foram 
considerados os serviços de aterro), os quais também devem ser previstos no projeto 
executivo a ser contratado. 

 Sobre o custo unitário deverá ser acrescida a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI) em 
vigência pelo DNIT, sendo obrigatória a apresentação da sua composição. 

 Cronograma físico-financeiro no formato “gráfico de Gantt” prevendo cada etapa de 
execução das obras. 
 

3.11  Projeto de Sinalização 
3.11.1 Deve ser previsto um projeto simplificado de sinalização das pontes, indicando a velocidade 
(tipo R-19), tonelagem (tipo R-14), advertência (A-2), marcadores de alinhamento, etc., em 
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito. 
 
4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO 
 
4.1 Para a presente contratação, justifica-se a adoção da referida modalidade, uma vez que o objeto 
em questão trata-se de projetos executivos de obras civis, necessitando, portanto, obedecer ao 
estabelecido na Lei 8.666/93. 
4.2 Por ser tratar de licitação do tipo técnica e preço, serão observados neste procedimento os 
fatores Capacitação Técnica da Licitante (CT) e Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante 
(EP) e, ainda, o preço, mediante os critérios de distribuição de pontos e pesos, a fim de encontrar o 
resultado do Valor Comparativo (VC) para a devida classificação das licitantes. 
4.3 Concluídas as fases de valoração e avaliação das propostas técnicas e de preços, as licitantes 
serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com o Valor Comparativo (VC) obtido. 
4.4 Será considerada a proposta mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, 
declarada vencedora, aquela que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, 
apresente o maior Valor Comparativo (VC) por item. 



 
  
  
 
 
 

4.5 Havendo absoluta igualdade de Valor Comparativo (VC) entre duas ou mais propostas 
classificadas, a Comissão procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2º 
do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93, em sessão pública devidamente marcada e mediante convocação 
dos interessados para participação, ou na mesma sessão em que for divulgado o resultado do 
julgamento, se presentes referidos interessados. 
4.6 A valoração e a avaliação das propostas técnicas e de preços, em conformidade com os dados 
estabelecidos nesta licitação, serão obtidas pelas seguintes fórmulas: 

 A pontuação técnica da proposta apresentada será obtida pela soma das pontuações 
atribuídas e referentes a cada quesito de avaliação; 

 
Pontuação Técnica (PT) = CT + EP 

onde: 
CT = Capacitação Técnica da Licitante; 
EP = Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante. 
 
 

 O valor Comparativo (VC) será obtido pela expressão exposta abaixo; 
 

Valor Comparativo (VC) = (24 x (PM / PE) x 0,40) + (PT x 0,60) 
onde: 
PM = preço médio apresentado nas propostas das empresas classificadas na proposta técnica; 
PE = preço proposto pela empresa para realização dos serviços. 
 
4.7 A Capacitação Técnica da Licitante (CT) é expressa pela relação de serviços similares e 
compatíveis com o objeto realizados pela licitante. A valoração de cada um dos sub-fatores está 
discriminada nos quadros a seguir. 
 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA (CT) – TABELA 1 

Item Fator a avaliado 
Pontuação 
por Projeto 

Nº Máximo 
de projetos 

Pontuação 
Máxima 

1 Levantamentos Topográficos 1 3 3 

2 Hidrologia e Projetos Hidráulicos de pontes 1 3 3 

3 Projeto Estrutural/Fundações de obras de arte 
especiais  

1 3 3 

4 Quantitativos e orçamentação de obras de arte 
especiais 

1 3 3 

 
4.8 A comprovação de realização de cada projeto será efetuada por anotações de responsabilidade 
técnica (ART’s), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou atestados de acervo técnico 
emitidos por pessoas físicas ou jurídicas, devidamente registrados no CREA na região pertinente, 
relativos à profissionais que estejam ou estiveram vinculados à licitante por ocasião da realização dos 
respectivos serviços. Será aceita uma ART, RRT ou atestados de acervo técnico para comprovação de 
mais de um item, desde que a mesma apresente os respectivos serviços destes itens. 
4.9  O valor da Capacitação Técnica da licitante (CT) será igual ao somatório dos itens de 1 a 4 
presentes na tabela 1, sendo que a pontuação mínima para cada um dos itens deverá ser de um 
ponto, caso contrário a proposta será desclassificada. 



 
  
  
 
 
 

4.10 A pontuação da Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP) será efetuada com 
base no quadro a seguir, observada a Resolução n.º 218/1973 do CONFEA, ou outra(s) que vier(rem) 
a substituí-la ou alterá-la: 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO DA LICITANTE (EP) – TABELA 2 

Item Fator a avaliado 
Pontuação 
por Projeto 

Nº Máximo 
de projetos 

Pontuação 
Máxima 

1 Topógrafo com acervo técnico contendo 
serviços referentes a levantamentos 
planialtimétricos, em estradas ou obras de arte 
especiais 

1 3 3 

2 Engenheiro com acervo técnico em estudos 
hidrológicos e hidráulicos de obras de arte 
especiais 

1 3 3 

3 Engenheiro com acervo técnico em projeto 
estrutural/fundações de obras de arte especiais 

1 3 3 

4 Engenheiro com acervo técnico em elaboração 
de orçamento de obras de arte especiais. 

1 3 3 

 
 
4.11  Em uma mesma especialidade, poderão ser considerados profissionais diferentes, até que seja 
completado o número máximo de projetos máximo permitidos, desde que tais profissionais estejam 
vinculados à licitante. 
4.12 A comprovação de realização de cada projeto será efetuada por anotações de responsabilidade 
técnica (ART’s), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou atestados de acervo técnico 
emitidos por pessoas físicas ou jurídicas, devidamente registrados no CREA da região pertinente, 
relativos a cada profissional. 
4.13 Para que o profissional seja considerado como pertencente ao corpo técnico da licitante, é 
necessária a apresentação dos seguintes documentos: carteira profissional (CTPS) do profissional em 
que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante, em que o profissional 
conste como sócio, ou atestado técnico da empresa, devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico. Serão aceitas ainda, 
declarações de contratação futura de profissionais capacitados desde que munidas de anuência do 
respectivo profissional. 
4.14 O valor da Experiência Profissional do Corpo Técnica da Licitante (EP) será igual ao somatório 
dos itens de 1 a 4 presentes na tabela 2, sendo que a pontuação mínima para cada um dos itens 
deverá ser de um ponto, caso contrário a proposta será desclassificada. 
 
 
5. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO 
 
5.1 Cabe ressaltar que na elaboração do Termo de Referência o serviço de infraestrutura considerou 
a execução de todos os projetos por uma só empresa. Tal medida visa a redução de custos devido ao 
fator de escala, uma vez que se objeto for fracionado ocasionará o aumento nas mobilizações 
principalmente para os serviços de topografia e hidrologia. Neste sentido decidiu-se pelo 
agrupamento de todos os dois projetos em um único grupo para licitação. 
 



 
  
  
 
 
 

 
6. DOS PRAZOS 
 
6.1 O prazo de execução dos serviços será de 180 dias, conforme o cronograma físico-financeiro, 
começando em até dez dias após o recebimento da ordem de serviço. O prazo de vigência do 
contrato será de 240 dias, contados da assinatura do mesmo, considerando os prazos necessários de 
análise e aceitação dos projetos. 
 
 
 

Santa Margarida do Sul, 06 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

ANEXO IV 

 



 
  
  
 
 
 

ANEXO V 

 



 
  
  
 
 
 



 
  
  
 
 
 



 
  
  
 
 
 



 
  
  
 
 
 



 
  
  
 
 
 



 
  
  
 
 
 



 
  
  
 
 
 

 



 
  
  
 
 
 

ANEXO VI 
 
 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
 

 



 
  
  
 
 
 

ANEXO VII 
 
- 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA (CT) – TABELA 1 

Item Fator a avaliado 
Pontuação 
por Projeto 

Nº Máximo 
de projetos 

Pontuação 
Máxima 

1 Levantamentos Topográficos 1 3  

2 Hidrologia e Projetos Hidráulicos de pontes 1 3  

3 Projeto Estrutural/Fundações de obras de arte 
especiais  

1 3  

4 Quantitativos e orçamentação de obras de arte 
especiais 

1 3  

 
A pontuação total requerida pela empresa _________________________ referente a Capacidade 
Técnica é de: _______ pontos, conforme documentação em anexo. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO TÉCNICO DA LICITANTE (EP) – TABELA 2 

Item Fator a avaliado 
Pontuação 
por Projeto 

Nº Máximo 
de projetos 

Pontuação 
Máxima 

1 Topógrafo com acervo técnico contendo 
serviços referentes a levantamentos 
planialtimétricos, em estradas ou obras de arte 
especiais 

1 3  

2 Engenheiro com acervo técnico em estudos 
hidrológicos e hidráulicos de obras de arte 
especiais 

1 3  

3 Engenheiro com acervo técnico em projeto 
estrutural/fundações de obras de arte especiais 

1 3  

4 Engenheiro com acervo técnico em elaboração 
de orçamento de obras de arte especiais. 

1 3  

 
A pontuação total requerida pela empresa _______________________________ referente a 
Experiência Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP) é de: _______ pontos, conforme 
documentação em anexo. 
 

 
____________________ de _____________ 2017. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 



 
  
  
 
 
 

LICITAÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES 
 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
 

 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto de Ponte 
LOCAL: Projetos de Assentamentos 
MUNICÍPIO: Santa Margarida do Sul 
LARGURA DAS PONTES: 5,00m 
EXTENSÃO TOTAL (A CONFIRMAR PELO ESTUDO HIDROLÓGICO): 10,00m 

 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS 
(ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO  

CONFORME TR) 
UNID QUANT. 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

 

1. P010 - PA Santa Verônica un 01   

2. P068 - PA Santa Verônica un  01   

 
 

_______________________, ____ de ________________2017. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

 
LICITAÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES 

 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto de Ponte 
LOCAL: Projetos de Assentamentos 
MUNICÍPIO: Santa Margarida do Sul 
LARGURA DAS PONTES: 5,00m 
EXTENSÃO TOTAL (A CONFIRMAR PELO ESTUDO HIDROLÓGICO): 10,00m 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS PONTES VALOR ORÇADO (R$) 
PRAZO (DIAS) 

60 90 120 

1. P010 - PA Santa Verônica     

2. P068 - PA Santa Verônica     

     

DESEMBOLSO SIMPLES    

 ACUMULADO    

     

PERCENTUAL SIMPLES    

 ACUMULADO    

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

CNPJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDE ÀS FORMALIDADES EM GERAL E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS 
DO EDITAL 

 
 
 
Ref.: Tomada de Preço n° ____/2017 
         Processo n° ____/2017 

 
 
 
 
 

A empresa, ................................, inscrita no CNPJ nº.................., por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr(a)......................, portador (a) da Carteira de identidade nº..........................e do CPF nº 
..........................., DECLARA, para fins de atendimento ao projeto/convênio, que a presente licitação 
atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na legislação vigente, bem como que aceita os 
pareceres emanados  pelo órgão licitante e/ou outros órgãos de praxe. Ainda, ATESTA o 
cumprimento das normas previstas no Decreto n.º 7.983/2013, e, que concorda com todos os termos 
do edital. 

 
 
 
 
 
......................................... 
(data) 
 
 
 
 
.................................................................. 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

ANEXO IX 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
 

 D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

 
(Nome da empresa)..................................................................................., CNPJ ou CPF 
n.º..........................................., sediada (endereço completo) ..............................................................., 
declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de- obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de- obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, (conforme Lei n.º 9.854/99). 
 

 
 
 

 
__________________________, ____ de ___________________ de 2017. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 



 
  
  
 
 
 

 
 
 

ANEXO X 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DO 
OBJETO E COMPROVANTE DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 (Nome da empresa).......................,CNPJ ou CPF n.º................................., sediada (endereço 
completo).................................................................................................., declara, que conhece 
Projeto de Assentamento XXXXXX, município de XXXXX, Tomada de Preços Nº 004/2017, que 
conhece as condições locais para a execução do objeto, tendo pleno conhecimento de todos os 
serviços a serem executados e todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da 
proposta oferecida na execução dos trabalhos pertinentes, isentando a Prefeitura Municipal de Santa 
Margarida do Sul de quaisquer custos adicionais eventuais. 
 Em referência, c/c o inciso III do artigo 30 da Lei n.° 8.666/93, declaro , devidamente 
identificado conforme acima, que esta empresa tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, 
através de vistoria no local onde serão prestados os respectivos serviços pertinentes ao objeto da 
licitação, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir 
a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos objeto do procedimento 
licitatório Tomada de Preços n° 005/2017 da Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul. 

 
 
 
 

________________________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

 
ANEXO XI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Identificação da Licitação) 

 
 (Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 
 (a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
 (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
 (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

___________________, em ___ de ____________ de ______ 
 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
 

(data) 
 

.......................................................... 
(representante legal) 

 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 

 

 
 



 
  
  
 
 
 

ANEXO XII 
 
 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 
...............................................(empresa), inscrita no CNPJ n.º............., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a).............................., portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º................... e do CPF n.º ................, DECLARA, para fins no disposto do Edital da 
Tomada de Preços 005/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 
microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo 
nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei complementar 123/06. 
 
 
 
 
 
 

____________________________,_______de _______________de 2017. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

 
 
 

ANEXO XIII 
 
 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
Ref.: Tomada de Preço n° ____/2017 
         Processo n° ____/2017 

 
 
 
 
 

 A empresa, ................................, inscrita no CNPJ nº.................., por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr(a)......................, portador (a) da Carteira de identidade 
nº..........................e do CPF nº ..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XII do art. 
18 da Lei nº 12.708/2012, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação 
disposta no subitem 3.5.1, alínea “c”, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização 
dessa vedação. 

 
 
 
 
 
......................................... 
(data) 
 
 
 
 
.................................................................. 
(representante legal) 
 

 
 
 
 

 



 
  
  
 
 
 

 
 

ANEXO XIV 
 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (Modelo) 
 

 
 
 

 Declaro, sob as penas da lei, para fins deste licitação que a empresa 
_________________, CNPJ nº _______________, não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV Art. 87, a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega 
dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

 
 
 
 

Santa Margarida do Sul,     de              de 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ANEXO XV 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº ____/2017. (MINUTA). 
PROCESSO Nº 153/2017- TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM: 
 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado o MUNICIPIO DE 
SANTA MARGARIDA DO SUL, CNPJ nº 04.219.343/0001-01, situada na Avenida 17 de Abril, nº 503, na 
cidade de Santa Margarida  do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (RS), neste  ato representado pelo Sr. 
Prefeito Municipal, LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO, de ora em diante simplesmente chamado de 
CONTRATANTE, e, de outro lado, ..................................com sede na Rua:............................, nº..........., 
na cidade de ........................, inscrita no CNPJ sob o nº.............., representada neste ato por seu 
proprietário Sr........................ou Sr.........................................., tendo como Responsável Técnico o 
Sr.............................................., com inscrição no CREA sob o nº. ..................................................... 
mediante procuração, de ora em diante chamada simplesmente de CONTRATADA, tem como justo e 
contratado o seguinte. 
 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 A presente contratação visa atender a demanda de projeto para execução futura de obras de arte 
especiais (pontes de concreto), em Projetos de Assentamento, onde o objeto é a contratação de 
empresa para elaboração de  projeto executivo para o PA Estância Santa Verônica, em Santa 
Margarida do Sul, sendo de 01 (uma) ponte em concreto armado (pontos 068), moldado in loco ou 
pré-moldado, e, 01 (uma) ponte de estrutura mista (passagem molhada) (ponto 010) em alvenaria 
de pedra e argamassada 1:4 (largura livre de 5,00m) inclusive enrocamento de pedra de mão à 
jusante (largura mínima de 3,00m), conforme memorial descritivo, especificações técnicas e anexos 
da Tomada de Preços nº 005/2017. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
2.1. O presente contrato está vinculado a proposta apresentada pela CONTRATADA na Tomada de 
Preços Técnica e Preço Nº 005/2017 bem como a todo o Processo Nº 153/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E LOCALIZAÇÃO 
3.1 - Os serviços a serem executados estão descritos no Projeto Básico anexo, especialmente 
conforme diretrizes para elaboração dos projetos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
4.1 – De execução e vigência 
4.1.1 - O prazo máximo para a realização da elaboração dos projetos é de 180 dias corridos, 
conforme cronograma físico-financeiro constante do Termo de Referência. 



 
  
  
 
 
 

4.1.2 – O prazo de execução será contado a partir da data do início dos serviços, o qual não poderá 
exceder os 10(dez) dias da Ordem de Serviço emitida pela Contratante. 
 
4.1.3 - A prorrogação de prazos deverá ser solicitada pela contratada, devidamente justificada por 
escrito para análise e, se for o caso, aceitação pela Contratante. 
 
4.1.4 - A CONTRATADA somente deverá pedir prorrogação do prazo de execução e 
consequentemente de vigência, quando ocorrer interrupção dos serviços por fato oriundo da 
administração, por motivo de força maior ou casos fortuitos, que a seu juízo, possam caracterizar 
impedimentos absolutos para o cumprimento das obrigações assumidas ou ainda, que constituam 
obstáculos irremovíveis para a execução dos serviços, caracterizados pela imprevisibilidade de seus 
efeitos. Não se incluem entre os casos fortuitos, os riscos próprios do empreendimento; 
 
4.1.5 - As situações especiais passíveis de prorrogação do prazo de execução e vigência, serão 
analisadas e decididas pela Contratante. 
 
4.1.6 - Os prazos somente poderão ser prorrogados em conformidade com o Art. 57, da Lei 8.666/93, 
de 21.06.93 e suas alterações. 
 
4.2 - DA ORDEM DE SERVIÇO 
4.2.1 - Deverá ser expedida após a publicação do extrato do contrato, conforme cronograma a ser 
estabelecido pela Contratante. 
 
4.3 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
4.3.1 - Os prazos de recebimento da (s) obra(s) obedecerá o disposto nos Art. 73 a 76, da Lei 
8.666/93, de 21.06.93. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: 
5.1 - O preço total do presente Contrato, conforme a proposta apresentada pela Contratada e aceito 
pela Contratante para a realização dos serviços ora contratados é de R$ xxxxx.(............................), de 
acordo com os preços unitários e quantitativos da proposta da Contratada. Conforme abaixo: 
 

Item Projeto de Assentamento Valor do Projeto (R$) 

1 P010 - PA Santa Verônica  

2 P068 - PA Santa Verônica  

TOTAL  

 
5.2 - Nos preços contratuais oferecidos na proposta da Contratada estão incluídos, sem qualquer 
ônus para o Contratante, todos os custos decorrentes de licença, impostos e taxas de qualquer 
natureza, que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do presente Contrato, bem como 
todo e qualquer serviço de terceiros, eventualmente necessário. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
6.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme cronograma físico financeiro. 



 
  
  
 
 
 

6.2 Os pagamentos serão realizados por medições, considerando-se estes percentuais para os 
projetos entregues dentro de um determinado período de tempo, que deverá ser de no mínimo um 
mês entre uma e outra medição. 
 
6.3 Haverá retenções conforme legislação vigente.  
6.4. Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, após: 
a) À aprovação dos referidos projetos pelo Coordenador e Engenheiro Municipal, responsáveis pelo 
projeto; 
b) À apresentação pela CONTRATADA de todas as autorizações, licenças, alvarás e quaisquer outros 
documentos condicionantes da futura edificação, emitidos pelos órgãos públicos e/ou de fiscalização 
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos; 
c) À apresentação das ART’s relativas a cada projeto, se for o caso.  
 
6.5 - Até 30(trinta) dias úteis contados da data do aceite dado na Nota Fiscal ou Fatura acompanhada 
do relatório do Fiscal da obra comprovando verificação, conferência e medição da obra ou de suas 
etapas executadas; 
 
6.6 - Os valores a serem pagos pela Contratante com atraso quanto à data prevista de pagamento, 
serão atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, pelo 
índice do IPCA/IBGE, em vigor, adotado pela legislação federal regedora da ordem econômica.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 
7.1 - DA CONTRATADA: 
7.1.1 - Executar o projeto, nas fases descritas, nos respectivos prazos, conforme orientações 
descritas neste termo de referência e normas técnicas pertinentes. 
7.1.2 - Será permitida a subcontratação de partes do objeto, desde que seja comprovada a 
Habilitação do Técnico que realizará a parte subcontratada do objeto, mediante acervo técnico ou 
atestados de capacidade técnica, com a emissão da respectiva ART correspondente a parte do 
serviço subcontratado. 
7.1.3 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução 
do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, 
vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder 
Público; 
7.1.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências, do CONTRATANTE; 
7.1.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
7.1.6 - Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
7.1.7 - Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 
exigidas na licitação; 
7.1.8 - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para 
verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 
7.1.9 - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço objeto contratado; 



 
  
  
 
 
 

7.1.10 - Refazer os serviços que, a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem considerados 
satisfatórios, ou prestar as devidas correções, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 
contratado; 
7.1.11 - Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços, 
observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral; 
7.1.12 - Manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, substituindo, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado 
inconveniente pelo representante do CONTRATANTE; 
7.1.13 - Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles 
empregados que se negarem a usá-los; 
7.1.14 - Atender as chamadas de caráter urgente, em até 01 (um) dia útil, contado da notificação 
formalizada pelo servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização da execução deste 
contrato. 
 
7.2 - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
7.2.1 - Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
7.2.2 - Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução 
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
7.2.3 - Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
7.2.4 - Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
7.2.5 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, 
nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
 
7.3 São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
7.3.1 - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 
vigência deste contrato; 
7.3.2 - A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do CONTRATANTE 
 
7.4 Caberá ao CONTRATANTE: 
7.4.1 Permitir acesso dos técnicos da licitante vencedora às suas dependências para o 
desenvolvimento das atividades pertinentes aos serviços constantes do objeto; 
7.4.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA; 
7.4.3 Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 
7.4.4 Indicar os servidores que acompanharão a execução dos serviços; 
7.4.5 Solicitar o ajuste ou a correção de qualquer falha, defeito ou incorreção nos observada nos 
serviços; 
7.4.6 Convocar, a qualquer momento, os técnicos da CONTRATADA, envolvidos nos projetos, para 
prestar esclarecimentos ou sanar problemas; 



 
  
  
 
 
 

7.4.7 Acompanhar o cumprimento das etapas de execução dos serviços, conforme descritas no 
termo de referência; 
7.4.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e supervisionar a prestação dos serviços por 
intermédio de servidor designado para este fim ou a quem a administração indicar. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
8.1 No que tange a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental o Projeto deverá prever o 
impacto ambiental conforme legislação ambiental vigente. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 
9.1 -  O presente contrato de prestação de serviços, para fins de validade e plena execução deverá 
estar assinado pelo Contratante, Contratado e pelo secretário (a) que solicitou os serviços. 

Será responsável pela fiscalização do contrato a Srª Clara Regina Lopes Souto – Gestora de 
Contratos, e pela execução dos serviços o Sr. Adolar Stuker – Engenheiro do Município. 
9.2 – O fiscal atestará os documentos referentes à conclusão de cada serviço, nos termos 
contratados, para efeito de pagamento. 
9.3 - Não serão considerados pela Contratante quaisquer reclamações ou entendimentos verbais. 
9.4 – O Coordenador e o Engenheiro Municipal, responsáveis pelo projeto poderão solicitar a 
substituição de pessoal, de equipamento técnico e/ou de apoio, empenhado nos trabalhos pelo 
executante, toda vez que, a seu juízo, julgá-los sem condições operacionais; 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO: 
10.1 - Executado os serviços Contratados, o seu objeto será recebido de acordo com o disposto no 
Artigo 73, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
 
10.1.1 - Provisoriamente, pela Comissão Especial, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA; 
 
10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos após a 
assinatura das partes, do termo de aceitação provisória, decorrido o período de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 
Artigo 69 da Lei 8.666/93. 
 
10.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou de suas etapas nem a responsabilidade ética-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 
 
10.3 - Serão rejeitadas, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as 
especificações técnicas, mesmo que as falhas, vícios ou incorreções tenham sido conhecidos após 
suas liquidações financeiras. 
 
10.4 - Caso os serviços não tenham sido corretamente executados, a contratada terá um prazo de 15 
(quinze) dias corridos para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 



 
  
  
 
 
 

total ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, não 
implicando na prorrogação do prazo. 
 
 
10.5 - Passado o prazo estabelecido acima, caso a Contratante tenha que proceder aos reparos, 
correções, remoções, reconstruções ou substituições dos serviços por falta de observância das 
condições acima estipuladas, o ressarcimento das despesas serão cobradas em dobro pela 
Contratante à empresa contratada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLÊNCIA: 
11.1 - Constituem inadimplementos da licitante, se este praticar um dos casos a seguir relacionados, 
sujeitando-se às sanções referidas no sub-item 11.2 deste Contrato. 
11.1.1 - O atraso injustificado na execução dos serviços; 
11.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Administração; 
11.1.3 - Praticar, por meios dolosos e/ou culposos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 
 
11.2 - Sanções: 
11.2.1 - Pelos atrasos no cumprimento do objeto ou pela inexecução total ou parcial dos serviços, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à LICITANTE VENCEDORA as seguintes 
sanções: 
11.2.1.1 No caso do não cumprimento de alguma das etapas, ou de alguma pendência que 
comprometa a qualidade da mesma, advertência por escrito dando prazo para a solução do devido 
problema; 
11.2.1.2 Persistindo o problema detectado: 
11.2.1.2.1 Multa de 0,25% ao dia, sobre o valor total contratado, após o término do prazo dado na 
advertência escrita, até o limite de 15% do valor global do contrato; 
11.2.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
11.2.1.4 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 licitante ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior. 
11.2.1.5 A EMPRESA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 10 
(dez) dias para recolher a importância correspondente, em nome da Contratante, assegurado o 
direito de defesa de que trata o parágrafo segundo, do artigo 87, da Lei 8.666/93. 
11.2.1.6 Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a Contratante suspenderá os pagamentos 
até que o valor correspondente a multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos 
valores do pagamento suspenso. 
11.2.1.7 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Contratante, 
em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente 
diferença será cobrada na forma da lei; 
11.2.1.8 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado. 



 
  
  
 
 
 

11.2.1.9 O licitante que convocado no prazo da validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
11.2.1.10 As sanções previstas neste termo de referência são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
11.2.1.11 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
12.1 - No interesse da Administração, o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado nos casos 
previstos no Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo ou Apostilamento. 
12.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 
do Contrato (§ 1º, Inciso I, do Art. 65 da Lei nº 8.666/93). 
12.3 - A CONTRATADA tem direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à 
revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com 
consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no 
presente instrumento. 
12.4 - A CONTRATADA, quando solicitar equilíbrio econômico, deverá apresentar planilhas de custos 
comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do 
contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
13.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato por parte do município correrão por conta das 
seguintes rubricas orçamentária: 

 

SECRETARIA ORGÃO ATIVIDADE DOTAÇÃO 

Transporte, Viação, 
Obras e Serviços 

08 1.092 (428) 4.4.90.39.00.00.00.00.1105 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1 - Fazem parte integrante e complementar deste Termo de Contrato o edital da Tomada de 
Preços técnica e preço Nº 005/2017, bem o processo administrativo da licitação aludida na Cláusula 
Primeira deste contrato, com os requisitos referendados no art. 38 do dispositivo legal citado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO: 
15.1 - A publicação do presente instrumento será providenciada pela Administração em extrato, no 
Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 
16.1 - As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de São Gabriel para a solução dos 
conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 



 
  
  
 
 
 

16.2. Demais especificações não comentadas neste instrumento, ficam estabelecidas como constam 
nas clausulas do Edital do Processo Licitatório nº 153/2017, modalidade Tomada de Preço nº  
005/2017, devidamente homologada pelo Sr. Prefeito Municipal em ....... de........... de 2017. 
         
16.3 E por estarem as partes em pleno acordo em tudo quando se encontra disposto neste 
instrumento particular, assinam juntamente com o secretário que solicitou os serviços e a gestora de 
contratos, em 04 (quatro) vias de igual  teor e forma. 
 

 
Santa Margarida do Sul, ......de ........... de 2017. 

 
 
 

_____________________________                           _____________________________ 
LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO                                   EMPRESA CONTRATADA 
Prefeito Municipal 
 
 
_____________________________                            _____________________________ 
ADUÍLIO BENETTI                                        CLARA REGINA LOPES SOUTO 
Sec. Mun. de Transp., Viaç., Obras e Serv.              Gestora de Contratos 
 
 
_______________________________      ______________________________ 
MARIÂNGELA DA S. CAVALHEIRO   ADOLAR STUKER 
Advogada do Município        Engenheiro do Município 
OAB/RS nº 78563     CREA/RS nº 76.978 
 

 
 
 
 

   Esta minuta encontra-se examinada e 
aprovada por esta Procuradoria Jurídica. 

      Em ___-___-______. 

      ________________________ 

             Procuradoria Jurídica 


