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N.° 017 /CELIC/ 2018 

 

O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações- 

CELIC/RS torna público pelo presente Edital que realizará procedimento licitatório regido pela Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, Lei Federal Complementar nº 123, de 14 de de-

zembro de 2006, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999 e De-

creto Estadual nº 42.250, de 19 de maio de 2003. 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 

FORMA/REGIME: EXECUÇÃO INDIRETA/EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  

 

Os documentos bem como o envelope contendo as propostas de preços, serão recebidos e respectivamente 

abertos em sessão pública a ser realizada conforme abaixo indicado: 

 

DATA DE ABERTURA: 13/07/2018 

HORÁRIO: 10h 

LOCAL: Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando 

Ferrari-CAFF, em Porto Alegre/RS. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa para a execução de serviços de Apoio à Fiscalização de Obras Rodoviárias do 

DAER/RS na malha rodoviária sob a circunscrição da 1ª SR – Esteio, 11ª SR - Lajeado e 16ª SR – Osório 

(Região Sudeste). 

 

2 - DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2.1. O edital poderá ser solicitado junto à Comissão Permanente de Licitações, na Av. Borges de Medeiros 

nº 1501- 2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Ale-

gre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira em dias úteis ou no site 

www.celic.rs.gov.br. 

2.2 A documentação técnica poderá ser retirada no site da CELIC, www.celic.rs.gov.br, composta de: 

 Encargos Sociais - Consultoria fl. 115  

 Despesas Fiscais - Consultoria fl. 116  

 Orçamento Básico fls. 261/263  

 Cronograma Financeiro fls. 264/265  

 Composição de Custos fls. 266/273 

 Termo de Referência fls. 471/505 

 

        3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderá participar desta licitação, qualquer pessoa jurídica cujo objeto social seja compatível com o obje-

to da licitação e que atenda a todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

3.2. Não poderá participar desta licitação, empresa enquadrada em qualquer das seguintes hipóteses: 

a) que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação, considerada participação indireta a existência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista; 

b) que não atenda as condições estabelecidas neste edital ou não apresente documentos nele exigidos; 

c) cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto desta licitação; 
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d) com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 

d.1) submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

e) que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administra-

ção Pública Estadual - CFIL/RS; 

f) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, na esfera Fede-

ral, Estadual ou Municipal; 

g) cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar (cônjuge, companheiro(a) ou 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive) de agen-

te público, preste serviços ou desenvolva projeto no Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual 

em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado; 

contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; ou convênios e os instrumentos equivalentes, 

atendendo ao disposto no art. 8º do Decreto estadual nº 48.705/11.  

3.2. Cada licitante poderá ter somente um representante legal para intervir, quando necessário, em qualquer 

fase do processo licitatório. Esse representante deverá estar munido de documento de identidade com fé 

pública e de procuração com poderes específicos para esse fim (o instrumento desse mandato, devidamente 

assinado pelo diretor ou responsável legal pela sociedade empresária, com firma reconhecida em cartório), 

documento este que será apresentado fora dos Envelopes nº 01, nº 02 e nº 3 e juntado aos autos do processo. 

3.3. Se o representante for proprietário ou sócio diretor da sociedade empresária, deverá comprovar essa 

qualidade através da apresentação de documento hábil, que lhe será devolvido.   

3.4. É permitida a participação de cooperativas; 

3.5. É vedada a participação de empresas sob a forma de consórcio; 

3.6. É vedada a subcontratação;  

3.7. É permitida a participação de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de Autorização para 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competen-

te, quando a atividade assim o exigir e,ainda, atenda as exigências de habilitação mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente. 

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

4.1. Os envelopes contendo a documentação (Envelope nº 01), as proposta técnicas (Envelope nº 02) e as 

propostas de preços (Envelope nº 03), poderão ser entregues no seguinte endereço: Protocolo da Secretaria 

de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH, na Av. Borges de Medeiros nº 1501 - 

andar Térreo, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, 

horário comercial, de segunda a sexta-feira, “até 24 horas antes da data de abertura”, ou no 2º andar, na 

sala de abertura da CELIC - no dia da abertura da licitação. 

4.2 As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente: 

 

a) Dentro do envelope nº 01, uma via em arquivo eletrônico (CD, DVD ou PEN DRIVE) da Documen-

tação de Habilitação e demais documentos constantes do envelope nº 01, em formato PDF, com a fi-

nalidade de facilitar a análise da referida documentação de habilitação por parte da Comissão. 

 

b) Dentro do envelope nº 02, uma via em arquivo eletrônico (CD, DVD ou PEN DRIVE) da Proposta 

Técnica e demais documentos constantes do envelope nº 02, em formato PDF, com a finalidade de 

facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão. 

 

c) Dentro do envelope nº 03, uma via em arquivo eletrônico (CD, DVD ou PEN DRIVE) da Proposta 

de Preços e demais documentos constantes do envelope nº 03, na forma de planilha eletrônica prote-

gida (A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVERÁ SEGUIR O MODELO 

DISPONIBILIZADO NO SITE DA CELIC), que permita somente a cópia dos dados inseridos 

com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão. 
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4.2.2 Obs.: O licitante é responsável pelo conteúdo das mídias, que deve estar de acordo ao entregue em 

meio físico. Havendo divergência entre os mesmos, prevalecerão os documentos em meio físico. 

 

 

5 - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

5.1. A licitante caracterizada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei 

Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006, deverá declarar essa condição, sob pena de não 

serem reconhecidos os privilégios estabelecidos nos arts. 42 a 45 da referida Lei. 

5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte também deverão apresentar, cópia do enquadramento 

em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – PP autenticada pela Junta Comercial ou Cartório 

de Registros Especiais. 

5.3. Havendo alguma restrição, a microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá participar da licitação, 

conforme o Art. 42 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, devendo apresentar os docu-

mentos exigidos no item 2 do Anexo II Comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que estes apresentem 

alguma restrição.  

5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrições tem assegura-

do o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação da licitação, para apresentar à 

CELIC/RS as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. 

5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte com alguma restrição quanto aos documentos relativos 

à regularidade fiscal deverão apresentar a respectiva documentação, mesmo que as datas de vigência desses 

documentos estejam vencidas. 

5.6 Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006. Caso 

as licitantes não se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, para o desempate, 

observar-se-á o disposto na Lei 8.666/93, § 2º do Artigo 45 e § 2º do Artigo 3º (desempate através de 

sorteio). 

5.7 Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

5.8 Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou de empresa de 

pequeno porte. 

5.9 Ocorrendo o empate, as microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas dentro do percentual 

de 10% poderão apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do resultado das propostas, através do seu representante legal. 

5.10 As novas propostas serão apresentadas em envelopes fechados a serem abertos em sessão pública, na 

ordem de classificação das propostas iniciais. A proposta que atender as qualificações e requisitos de 

habilitação excluirá a abertura das demais propostas. 

5.11 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 

serão realizados sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

5.12 Na hipótese de não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos previstos 

nos itens 5.9 e 5.10, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que 

apresentou a melhor proposta. 

5.13 A não regularização da documentação relativa a Regularidade Fiscal, quando se tratar de microempresa 

ou empresa de pequeno porte no prazo previsto no item 5.4, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. 

 

 6 - IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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6.1. A impugnação ao edital deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações na Av. Borges de 

Medeiros nº 1501- 2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto 

Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira em dias úteis.  

6.2. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade, devendo entregar o pedido à 

Comissão Permanente de Licitações na Av. Borges de Medeiros nº 1501- 2º andar, nas dependências do 

Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, 

de segunda a sexta-feira, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habili-

tação. 

6.3. Decairá do direito de impugnação os termos do Edital, o potencial licitante que não se manifestar até 02 

(dois) dias úteis que anteceder a abertura do envelope nº 01, contendo a habilitação, as falhas ou irregulari-

dades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.4. Para fins de atendimento ao art. 41, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, considera-se potencial interessado 

na licitação aquele que:  

6.4.1. obtiver o Instrumento Convocatório diretamente da Comissão Permanente de Licitações; 

6.4.2. Estiverem cadastrados no Cadastro de Fornecedores do Estado na família objeto da licitação; 

6.4.3. No seu Estatuto Social tenha como objeto social atividade compatível ao objeto da licitação.  

6.5. O cidadão ou o potencial licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões fundamen-

tadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que responderá à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis. 

6.6. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o potencial licitante de participar do processo licita-

tório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos dos § 2º e § 3º, do art. 41 da Lei nº 

8.666/93.  

6.7. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

 

7 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 

7.1 Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos ao Instrumento Convocatório deve-

rão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à 

data fixada para entrega dos Envelopes, devendo ser tais pedidos entregues no endereço e horário supramen-

cionados no item 6.1. 

 

8 - ENVELOPES 

 

8.1. Os envelopes deverão ser entregues separadamente, fechados e indevassáveis, claramente identificados 

da seguinte forma: 

 

Envelope nº 01, contendo os documentos de Habilitação: 

 

Estado do Rio Grande do Sul -  CELIC/RS 

Concorrência n°                  /CELIC/ 

Expediente n°  

Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação 

Razão Social e CNPJ da Licitante 

 

Envelope nº 02, contendo os documentos relativos à Proposta Técnica: 

  

Estado do Rio Grande do Sul - CELIC/RS 

Concorrência n°                   /CELIC/ 

Expediente n°  
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Envelope n° 02 - Proposta Técnica 

Razão Social e CNPJ da Licitante 

 

Envelope nº 03, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

  

Estado do Rio Grande do Sul - CELIC/RS 

Concorrência n°                  /CELIC/ 

Expediente n°  

Envelope n° 03 - Proposta de Preços 

Razão Social e CNPJ da Licitante 

 

8.2. A entrega dos envelopes implica na plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

8.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos requeridos 

no presente Edital e seus Anexos. 

8.4. Os documentos, quando autenticados por servidor da CELIC, deverão ser entregues e conferidos impre-

terivelmente, até 24 horas antes da abertura do certame. Somente será realizada a autenticação dos documen-

tos, mediante a apresentação dos originais. 

8.5. A validade de documento extraído via Internet estará condicionada à conferência de seu conteúdo no 

respectivo endereço. 

8.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 

papel termossensível (fax), mesmo que autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou catálogos 

apenas como forma de ilustração da proposta de preços.  

8.7. Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por tradutor 

juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação do documento em língua estrangeira a que 

se refere. 

8.8. Na falta de consignação do prazo de validade nos documentos referente à habilitação (Envelope nº 01), 

serão eles havidos por válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 

 

8.9 O Envelope nº 01 - Documentos de Habilitação, deverá conter obrigatoriamente os seguintes do-

cumentos: 

 

8.9.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) cópia da Cédula de Identidade do responsável legal; 

b) registro na Junta Comercial da Firma (Empresário Individual); Estatuto Social e Última Ata de Elei-

ção dos Administradores, devidamente publicada (Sociedade Anônima) Contrato Social e alterações regis-

tradas na Junta Comercial (Sociedade Empresária Limitada);  

c) cópia do alvará de localização e funcionamento em vigor na data de sua apresentação expedido pela 

Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal da matriz da Pessoa Jurídica ou das filiais que pretendam promover 

o faturamento; 

d) procuração comprovando poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, 

caso o representante não esteja contemplado no Contrato Social ou Estatuto Social;  

e) 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 ativi-

dade assim exigir. 

 

8.9.2 - Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

a) cópia do CNPJ da empresa; 
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b) prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Nega-

tiva de Débito relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas pela Receita Federal do Bra-

sil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na sede do licitante; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, bem como com a Secretaria da 

Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, mediante apresentação da Certidão de Situação Fiscal, indepen-

dente da localização da sede ou filial do licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 

e) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresen-

tação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal na sede da 

licitante; 

f) regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, mediante apresentação da 

Certidão de Débito relativa às Contribuições Previdenciárias, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil; 

g) prova de regularidade trabalhista mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-

tas (CNDT) emitida pela Justiça do Trabalho; 

h) declaração da licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

8.9.3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do Estado de origem, domicí-

lio ou sede do licitante. O visto do CREA-RS, para empresas não domiciliadas no Estado, será exigido pela 

ocasião da assinatura do contrato. 

b) Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente, na data prevista para a entrega da pro-

posta, profissional(ais) de nível superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execu-

ção de serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, 

devidamente atestado pelo CREA, da seguinte forma: 

i. A prova de a empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior, será fei-

ta, em se tratando de sócio ou diretor da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social 

ou estatuto social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício, e no caso de emprega-

do, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação 

de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum; 

ii. A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica será feita mediante 

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devida-

mente registrado(s) no CREA, através de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter 

executado serviços compatíveis; 

iii. No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei Federal nº 8.666/1993, por profissionais de expe-

riência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

c)  Comprovante de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, através de atestado forneci-

do por pessoa jurídica de direito público ou privado e correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT 

emitida pelo CREA, relativo à execução de serviços de complexidade tecnológica e operacional semelhante 

ou superior ao objeto da licitação. 

d) O licitante poderá concorrer em mais de um edital que tenha por objeto Apoio à Fiscalização de 

Obras Rodoviárias do DAER/RS. Contudo, caso o licitante vença mais de um edital e tenha indicado a 

mesma equipe técnica nestes, deverá, obrigatoriamente, indicar nova equipe técnica a ser submetida à apro-

vação da contratante, a qual, não sendo aprovada, poderá resultar na desclassificação da vencedora. Esta 

adequação será condição indispensável para assinatura do contrato. 

e) Não terão validade atestados fornecidos por empresas filiais de mesma matriz e/ou empresas de um 

mesmo grupo. 
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8.9.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômica – Financeira: 

 

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de plano especial 

(microempresas e empresas de pequeno porte), insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da Lei 

federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não su-

perior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da habili-

tação e da proposta; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, do último exercício 

social,  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, acompanhado do Anexo II do Decreto nº 

36.601/1996 (Analise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante), os quais podem ser substituídos pelo 

Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do 

Estado – CAGE, disponível no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br; 

 

8.9.5. O Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, com prazo de validade vigente e respectivo Anexo, 

substituem os documentos de habilitação que nele constam, exceto quanto aos documentos do item 8.9.3. 

Documentos Relativos à Qualificação Técnica. 

  

8.10 DA PROPOSTA TÉCNICA - Envelope nº 02 

 

8.10.1. Os documentos da PROPOSTA TÉCNICA, exigidos neste Edital e seus Anexos, deverão ser apre-

sentados em 1 (uma) via, em 1 (um) envelope opaco e lacrado. 

8.10.2. Todas as folhas dos documentos inclusos no envelope deverão estar rubricadas pelo representante 

legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato. 

8.10.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas será suprida pelo 

representante credenciado ou por membro da Comissão, na sessão de abertura do respectivo envelope, nos 

termos do presente Edital. 

8.10.3. A inclusão de qualquer documento da PROPOSTA TÉCNICA no envelope da PROPOSTA DE 

PREÇOS acarretará a exclusão sumária da licitante do certame. 

8.10.4. O ENVELOPE nº 2 deverá conter todos os elementos a seguir relacionados:  

8.10.4.1. Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante 

legal da licitante, conforme Anexo VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA;  

8.10.4.2. Relação nominal dos profissionais a serem alocados aos serviços objeto desta licitação, na qual os 

profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que partici-

parão, a serviço da licitante, de todas as fases de execução do referido objeto. Este termo deverá ser firmado 

pelo representante da licitante com o ciente do profissional, conforme modelo do Anexo VII - Quadro nº 05, 

com indicação obrigatória da função de cada um;  

8.10.4.3. Relação dos serviços executados por profissionais detentores de atestado de responsabilidade téc-

nica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, conforme Anexo VII - Quadro nº 01;  

8.10.4.4. Relação dos serviços executados pelo proponente compatíveis com o objeto da licitação, conforme 

Anexo VII - Quadro nº 02;  

8.10.4.5. Relação e Vinculação da Equipe Técnica, conforme  Anexo VII - Quadro nº 03;  

8.10.4.6. Para cada profissional constante do Quadro nº 03, deverá ser preenchida a identificação, formação 

e experiência da equipe técnica, conforme Anexo VII - Quadro nº 04;  

8.10.4.7. Para cada um dos serviços executados e relacionados no Anexo VII - Quadro nº 04, a título de ex-

periência do técnico, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a sua execução. Ditos atesta-

dos e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apre-

sentados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, e devidamente certificados pelo Con-

selho Regional competente, neles constando os Contratos, nomes do contratado, do contratante e discrimi-

nação dos serviços. Estes atestados serão válidos para a obtenção de créditos no julgamento da proposta 

quanto à experiência de serviços da equipe nas funções de apoio técnico à fiscalização das obras/serviços de 
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engenharia;  

8.10.4.7.1 Os atestados e/ou certidões de responsabilidade técnica deverão estar de acordo com o Título e as 

Atribuições definidas na legislação atinente, emitidos por órgãos públicos ou empresas privadas contratantes 

dos serviços, devidamente registrados no Conselho Profissional competente da região onde os serviços fo-

ram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou certidão de capaci-

dade técnica equivalente ao CAT, expedidas por aqueles Conselhos; 

8.10.4.7.2 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela CONTRATANTE;  

8.10.4.8. Atestados de responsabilidade técnica em nome da empresa licitante referentes a serviços técnicos 

elaborados/executados, emitidos por órgãos públicos ou empresas privadas contratantes dos serviços, devi-

damente registrados no Conselho Profissional competente da região onde os serviços foram elaborados/ 

executados, acompanhados das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CATs) ou certidões de capa-

cidade técnica equivalente ao CAT, expedidas por aqueles Conselhos, válidas para a obtenção de créditos no 

julgamento da proposta quanto à experiência de serviços da empresa licitante;  

NOTA 1) Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de responsabilidade por serviços técni-

cos, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho Profissional competente, em destaque, os seguintes 

dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica 

contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) 

no Conselho Profissional competente; especificações técnicas dos serviços e quantitativos executados (so-

mente para a comprovação operacional da licitante);  

 

8.11. PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº 03 

 

8.11.1 O Envelope nº 03 deverá conter a proposta de preços apresentada em 1 (uma) via, deverá conter a 

designação da proponente e demais características indispensáveis a uma perfeita individualização, em lin-

guagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo licitante ou seu representante legal, e pelo 

profissional que deverá ser o responsável técnico pelos serviços em todas as fases do procedimento licitató-

rio e da execução contratual, obedecendo às disposições e condições do Edital. 

8.11.2 Considerar-se-á que os preços por ela fixados deverão incluir materiais fornecidos, mão-de-obra, 

encargos sociais, encargos fiscais, ferramentas, equipamentos, transportes, administração, lucros e quaisquer   

outras    despesas    sobre    serviços, como completos e suficientes  para cobrir todas as etapas necessárias à 

perfeita execução do objeto deste Edital. Nenhuma reivindicação de pagamento adicional será considerada 

se for devida a qualquer erro ou mal-entendido por parte da proponente. 

8.11.3 A proposta de Preço será apresentada em capítulos, na disposição seguinte: 

-    A Proposta de Preço será elaborada obedecendo ao que segue: 

-    Resumo da Proposta de Preço 

-    Declaração de Validade da Proposta 

-    Declaração de Suficiência do Preço 

-    Cronograma Físico-financeiro 

 

8.11.4 A Proposta de Preço conterá: 

8.11.5 Resumo da Proposta de Preço – composto por orçamento discriminado dos serviços, expresso em 

moeda corrente nacional, contemplando o PREÇO GLOBAL. 

8.11.6 Declaração de Validade da Proposta – declaração do Proponente de que sua proposta vigorará pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para o recebimento das propostas. 

8.11.7 Declaração de Suficiência de Preço – declaração de que os preços constantes nas propostas são com-

pletos e suficientes para a plena execução do objeto desta licitação e que incluem todas as despesas com 

obrigações sociais, fiscais, comerciais e trabalhistas. 
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8.11.8 Cronograma Físico-financeiro – contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de paga-

mento definidas a partir do cronograma de desembolso por produto, de acordo com o disposto no Termo de 

Referência anexo, e apresentado na Proposta Técnica e assinado pelo representante legal da Licitante. 

8.11.9 Garantia de Manutenção de Proposta, sempre em nome do DAER/RS, conforme preceitua o Art. 31, 

inciso III da Lei 8666/93, sendo de R$ 94.450,31 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

trinta e um centavos) devendo, ser recolhida em espécie, ser depositada em qualquer agência do BANRISUL 

através de GA (Guia de Arrecadação fornecida pela Secretaria da Fazenda/RS – CÓDIGO DE 

ARRECADAÇÃO: 421), com a seguinte identificação: 

- Nome da empresa; 

- CNPJ; 

- Motivo do recolhimento; 

- n.º expediente; 

- objeto da proposta. 

8.11.10 Poderá também a citada garantia ser prestada através de Carta Fiança Bancária ou Seguro Garantia 

devendo, em qualquer das três modalidades, ter sua comprovação apresentada anexa à proposta. 

8.11.10.1. Caso seja utilizada garantia do tipo Carta Fiança Bancária ou Seguro Garantia, as mesmas deve-

rão ser apresentadas por um período não inferior a 150 (cento e cinquenta) dias, prorrogáveis por igual perí-

odo, até a publicação do resultado da licitação; 

8.11.10.2. As devoluções das Garantias de Manutenção das Propostas, por requerimento das partes interes-

sadas, serão realizadas concluído o processo licitatório, salvo as que o DAER/RS tenha motivadamente se 

apropriado. 

8.11.11. O cálculo da nota da proposta de preço (NPP) de cada licitante se dará conforme critérios abaixo: 

NPP= 100 x X1/X2 

Onde: 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

X1 = Valor da Proposta de menor valor (melhor proposta) 

X2 = Valor da Proposta de preço 

 

9 - SESSÃO PÚBLICA 

 

9.1. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

a) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes, e sua apreciação; 

b) Devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde 

que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

c) Abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo 

sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos inter-

postos; 

d) Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e, conforme o caso, com os 

preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do siste-

ma de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se 

a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

e) Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do Edital; 

f) Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

9.2. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão de Licita-

ção; 

9.3. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 

 10 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
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10.1. Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior a 

R$ 9.445.031,85 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trinta e um reais e oitenta e cinco cen-

tavos) e preços unitários superiores ao estabelecido na planilha de orçamento. Havendo divergência entre os 

valores, unitário e global, será considerado como correto o valor unitário. 

 

11 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

11.1. As propostas apresentadas em acordo com as especificações e exigências deste Edital serão julgadas 

pelo critério de Técnica e Preço, obedecendo ao procedimento estabelecido no parágrafo segundo do artigo 

46, em especial ao disposto no § 1° inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e ao que segue: 

11.1.1. Para efeito de pontuação da PROPOSTA TÉCNICA da licitante, serão adotados os critérios de avali-

ação a seguir:  

11.1.1.1 Será atribuída pela Comissão, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA TÉCNICA” (NPT), 

que poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, mediante a soma da capacidade técnica da proponente 

(CTP) e da capacidade da equipe técnica (CET). 

11.2. Os critérios da PROPOSTA TÉCNICA serão avaliados e pontuados objetivamente nos seguintes ter-

mos:  

11.2.1. CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE – CTP (total máximo de 40 pontos): 

 Serão pontuados os seguintes serviços, considerados os mais representativos de acordo com o objeto 

a ser licitado: 

A) Execução, pela licitante, de serviços de Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de 

Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração ou Duplicação de Rodovias e de Construção, Res-

tauração ou Manutenção de Obras de Arte Especiais, compatíveis com o objeto desta licitação, relaci-

onados no Quadro nº 02 – Anexo VII, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados/averbados pelo Con-

selho Profissional competente. Deverá ser apresentado pelo menos 01 (um) “Atestado e/ou Certidão de Ca-

pacidade Técnica correspondente à prestação de serviços de Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscaliza-

ção de Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração ou Duplicação de Rodovias e de Construção, Res-

tauração ou Manutenção de Obras de Arte Especiais ”. Caso isso não ocorra, a Proponente será desclassifi-

cada do Certame. Serão pontuados no máximo 05 (cinco) atestados. 

Nos casos em que a certidão/atestado não tenha sido emitida pelo contratante principal do projeto, 

deverá ser juntada documentação comprobatória formal do contratante principal confirmando que o licitante 

tenha participado da execução do serviço objeto do contrato, devidamente certificado/averbado pelo Conse-

lho Profissional competente. 

 A pontuação será conforme somatório de todos os atestados apresentados que atendam ao disposto 

no item A acima. 

 Cada atestado será pontuado mediante critério definido na tabela abaixo: 

Número de atestados (n) Pontuação para os atestados 

n=1 08 

n=2 16 

n=3 24 

n=4 32 

n=5 40 

 

11.2.2. CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – CET (total máximo de 60 pontos):  

 Somente serão avaliados e pontuados por atestado apresentado os profissionais indicados para as 

seguintes funções: 

 a) Eng. Civil Sênior – Coordenador Geral; 

 b) Eng. Civil - Residente; 

c) Eng. Civil - Projetista 

 d) Coordenador da Supervisão Ambiental - supervisão ambiental em obras rodoviárias; 
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Observação: O mesmo profissional não poderá ser avaliado em mais de uma função. 

 A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes profissionais:  

 - Quadro nº 03 – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – Anexo VII;  

 - Quadro nº 04 – IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA – 

Anexo VII, para cada profissional constante do Quadro nº 03; 

 Para cada um dos serviços executados e relacionados no Anexo VII - Quadro nº 04, a título de expe-

riência do técnico, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando sua execução. Estes atestados 

e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apresen-

tados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, e devidamente certificados pelo Conse-

lho Regional competente, neles constando os Contratos, nomes do contratado, do contratante e discrimina-

ção dos serviços. De acordo com os serviços relacionados e comprovados, será avaliado o nível de experiên-

cia da equipe para execução dos serviços;  

 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal do serviço, deverá ser 

juntada à documentação declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, devidamente certifica-

do/averbado pelo Conselho Profissional competente; 

 Os profissionais listados a serem pontuados e indicados no Quadro nº 03 – RELAÇÃO E 

VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – Anexo VII, serão pontuados da seguinte forma: 

 

 a) Coordenador Geral: 

Formação Acadêmica Mínima: Engenharia Civil 

Pontuação Máxima: 20 (vinte) pontos 

Tipo de Atestado/Certidão que contenha: Coordenação de serviços de Gerenciamento e/ou 

Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de Im-

plantação, Pavimentação, Restauração ou Dupli-

cação de Rodovias. 

Função Desempenhada:  Coordenação ou Responsável Técnico 

Pontos por Atestado: 4 (quatro) pontos 

Quantidade Mínima de Atestados para Pontuação: 1 (um) atestado  

Quantidade Máxima de Atestados para Pontuação: 5 (cinco) atestados 

 

 

 b) Eng. Civil(is) Residente(s) 

Formação Acadêmica Mínima: Engenharia Civil 

Pontuação Máxima: 20 (vinte) pontos 

Tipo de Atestado/Certidão que contenha: - Responsável Técnico ou Engenheiro Residente 

em Serviços de Gerenciamento e/ou Supervisão 

e/ou Fiscalização de Obras de Implantação, Pa-

vimentação, Restauração ou Duplicação de Ro-

dovias. 

- Responsável Técnico ou Engenheiro Residente 

em Serviços de Gerenciamento e/ou Supervisão 

e/ou Fiscalização de Construção, Restauração ou 

Manutenção de Obras de Arte Especiais. 

Função Desempenhada:  Responsável Técnico ou Engenheiro Residente 

Pontos por Atestado: 2 (dois) pontos 

Quantidade Mínima de Atestados para Pontuação: 1 (um) atestado  

Quantidade Máxima de Atestados para Pontuação: 10 (dez) atestados 

 

 c) Engenheiro Projetista; 

Formação Acadêmica Mínima: Engenharia Civil 
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Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 

Tipo de Atestado/Certidão que contenha: Responsável Técnico pela elaboração de projetos 

relativos a Obras de Implantação, Pavimentação, 

Restauração ou Duplicação de Rodovias. 

Função Desempenhada:  Coordenação ou Responsável Técnico 

Pontos por Atestado: 2 (dois) pontos 

Quantidade Mínima de Atestados para Pontuação: 1 (um) atestado  

Quantidade Máxima de Atestados para Pontuação: 5 (cinco) atestados 

 

 d) Coordenador Ambiental; 

Formação Acadêmica Mínima: Graduação superior em áreas afins com a questão 

ambiental 

Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos 

Tipo de Atestado/Certidão que contenha: -Comprovação de Coordenação e/ou Gerencia-

mento de serviços de Supervisão Ambiental em 

obras rodoviárias; e  

- Comprovação de Coordenação de elaboração de 

Estudos Ambientais em obras rodoviárias. 

Função desempenhada:  Coordenação ou Responsável Técnico 

Pontos por Atestado: 2 (dois) pontos 

Quantidade Mínima de Atestados para Pontuação: 1 (um) atestado  

Quantidade Máxima de Atestados para Pontuação: 5 (cinco) atestados 

 

 

11.2.3. A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) será obtida pela soma da nota da "Capacidade Técnica da Pro-

ponente" e da nota da "Capacidade da Equipe Técnica", variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, observadas 

as regras contidas neste Edital.  

Observação 1: No caso de atestados de capacidade técnica de comprovação de serviços fornecidos no exte-

rior e emitidos em língua estrangeira, deverão vir acompanhados das respectivas traduções para a língua 

portuguesa, efetuadas por tradutor juramentado, devidamente autenticados pelos consulados ou registrados 

em cartório de títulos ou documentos. Caso esses documentos tenham sido traduzidos para a língua portu-

guesa no exterior, a tradução deverá ter sido efetuada por profissional qualificado segundo as leis do país de 

origem e os documentos autenticados pelos respectivos consulados. 

Observação 2: No caso de atestados de capacidade técnica de comprovação de serviços fornecidos no exte-

rior, deverão estar registrados no órgão técnico competente no país de origem, observando as regras de tra-

dução constantes na Observação 1. 

 

11.3. O julgamento será feito pelo somatório das notas de PROPOSTA TÉCNICA e de PREÇO, obedecendo 

aos percentuais indicados neste edital. 

11.4. Após a análise das PROPOSTAS TÉCNICAS, a Comissão as ordenará em ordem decrescente dos 

valores das notas finais. 

11.4.1. No cálculo da NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA, da NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS e da 

NOTA FINAL, serão consideradas apenas 3 (três) casas decimais, com arredondamento matemático. 

11.4.2. Observado o disposto no subitem precedente, será declarada vencedora a licitante que atingir a maior 

NOTA FINAL. 

11.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas na NOTA FINAL, serão adotados os critérios de de-

sempate previstos no art. 3, § 2º e art.45, § 2º da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.6 O cálculo da “Nota Final” (NF) dos proponentes far-se-á de acordo com a média aritmética das valori-

zações das Propostas Técnicas e de Preço, da seguinte forma: 

  NF = NPT + NPP 

        2 
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Sendo: NF = Nota Final 

 NPT = Nota da Proposta Técnica 

 NPP = Nota da Proposta de Preço 

 

11.7 Dos Preços 

11.7.1. Sempre que a Comissão de Licitação necessitar de esclarecimentos referentes às composições dos 

preços unitários da proposta do licitante poderá esta promover diligência. 

11.7.2. Mediante disposto no item 11.7.1, será desclassificada a proposta que apresentar, quando da compo-

sição de preços unitários, valores de mão de obra inferiores aos pisos salariais normativos da categoria cor-

respondente do município onde ocorrerá o serviço ou, quando ele abranger mais de um município, o daquele 

que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado 

11.7.3. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do edital, serão verificadas e considera-

das da seguinte forma: 

11.7.3.1. Havendo discrepância entre os valores unitários constantes da planilha de composição de preço 

unitário e a planilha de preços unitários, prevalecerá o valor da planilha de composição de preço unitário. 

11.7.3.2. Havendo discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por 

extenso. 

11.7.3.3.  Havendo erros de transcrição das quantidades de referência para a proposta do licitante ou erros de 

cálculo simples nos itens do orçamento, os mesmos serão retificados quando da análise da proposta, trun-

cando-se o cálculo na segunda casa decimal, sendo o valor total da proposta ajustado em conformidade aos 

procedimentos acima 

11.7.3.4. O valor resultante dos ajustes descritos no item 11.7.3.3 constituirá no valor contratual. Se a lici-

tante não aceitar as correções procedidas a sua proposta será rejeitada. 

11.7.3.5. A identificação pela comissão julgadora de erros ou incoerências na planilha de preços unitários 

que não puderem ser corrigidos conforme descrito no item 11.7.3.3 implicará na desclassificação da propos-

ta de preços da licitante. 

 

12 - RECURSOS 

 

12.1. O recurso deverá ser interposto por escrito e entregue à Comissão Permanente de Licitações na Av. 

Borges de Medeiros nº 1501- 2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari - 

CAFF, em Porto Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

12.2. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, nas hipóteses de 

habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento de propostas, anulação ou revogação da licitação, no 

prazo de (5) cinco dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, na presença dos licitantes. 

 12.3. Quando a interposição do recurso versar sobre o indeferimento do pedido de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento e sobre rescisão do contrato, a que se refere o art. 79, I, da Lei nº 

8.666/93 e sobre a aplicação das penalidades, o prazo é o mesmo supramencionado. 

12.4. O recurso interposto da decisão de habilitação ou inabilitação ou de julgamento das propostas terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes as razões de interesse pú-

blico, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

12.5. Não serão considerados recursos que versem sobre aditamento ou modificação da proposta, bem como 

aqueles que procurem apresentar informações ou esclarecimentos que deveriam constar obrigatoriamente da 

proposta. 

12.6. Interposto o recurso, as demais licitantes serão comunicadas para, querendo, impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da comunicação. 

12.7. Findo o prazo para impugnação, a Comissão terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para reconsiderar a 

decisão recorrida ou, caso mantenha, encaminhar os autos a autoridade superior para que, em igual prazo, 

decida sobre o recurso.  
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12.8. Os autos do procedimento licitatório permanecerão com vista às licitantes interessadas na Sala da Co-

missão Permanente de Licitações, no endereço e horário citado no item 4 deste Edital.   

 

13 - PENALIDADES 

 

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

13.2. A declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Estadual será aplicada pelo Sr. 

Secretário dos Transportes, nos termos do artigo 10 do Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, 

considerando as condições estabelecidas no seu art. 8º, § 2º, incisos I e II. 

 13.3. As sanções previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, poderão também 

ser aplicadas às empresas ou aos profissionais, que em razão dos contratos regidos por esta Lei tenham: 

a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quais-

quer tributos; 

b) praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos prati-

cados. 

13.4. A multa prevista no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, será aplicada conforme disposto na Cláusula 

Décima Sexta, da Minuta do Contrato, constante no Anexo I deste Edital. 

13.5. A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo Ordenador de Despesa. 

 

 

14- DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO 

 

14.1. Para fins de habilitação, as Cooperativas de Trabalho deverão apresentar os seguintes documentos, em 

conjunto com aqueles previstos nos itens 8.9.1 a 8.9.4 deste Edital, no que couber:  

a) relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão 

o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 

sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 

5.764/1971;  

b) declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, de cada um dos cooperados 

relacionados; 

c) comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; 

d) registro previsto no art. 107 da Lei 5.764/1971; 

e) comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o con-

trato; e 

f) documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

I -  ata de fundação; 

II - estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

III - regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou; 

IV - editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 

V - três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuni-

ões seccionais; e 

VI - ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
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g) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971, ou 

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

15 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. A apresentação dos envelopes por parte da licitante interessada implica a total concordância com as 

condições do Edital de licitação e da minuta do termo de contrato, exceto quanto à(s) cláusula(s) tempesti-

vamente impugnada(s) com decisão administrativa ainda não transitada em julgado. 

15.2. As cláusulas da minuta do termo de contrato são parte integrante do Edital de licitação. 

15.3. Os documentos deverão ser apresentados em originais ou em cópias reprográficas autenticadas, não 

havendo sob hipótese algum desentranhamento de documentos apresentados no decurso do processo licita-

tório. 

15.4. As empresas inabilitadas deverão retirar suas propostas em até 05(cinco) dias úteis após a homologa-

ção da licitação, caso não o façam, serão incineradas. 

15.4. Fazem parte deste edital: 

Anexo I - Termo do Contrato; 

Anexo II -  Registro Cadastral; 

Anexo III – Declaração de que Não Emprega Menor 

Anexo IV- Analise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante - AFC 

Anexo V - Termo de Referência; 

Anexo VI – Carta de Apresentação da Proposta Técnica 

Anexo VII - Quadros 

 

15.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, para dirimir questões relativas ao presente Edital, com 

exclusão de qualquer outro. 

 

Local e data 

 

Autoridade Competente 
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ANEXO I 

TERMO DE CONTRATO 

 

Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do(a) ... (órgão) ... (ou enti-

dade), sito no(a) ... (endereço), representado neste ato pelo ..... (nome do representante), doravante 

denominado CONTRATANTE, e ..... (pessoa jurídica), sito no(a) .... (endereço), inscrito no Ministério 

da Fazenda sob o n° .... (n° do CNPJ), representado neste ato por ..... (representante d contratado), 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° .... (n° do CPF), doravante denominado 

CONTRATADO, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, des-

crito abaixo, constante do processo administrativo nº , Concorrência n° ___/CELIC/2017, regendo-se 

pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006  e 

legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999 e 

Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de maio de 2003,  assim como pelas condições do edital referido, pelos 

termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabili-

dades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Execução de serviços de Apoio à Fiscalização de Obras Rodoviárias do DAER/RS na malha rodoviária 

sob a circunscrição da 1ª SR – Esteio, 11ª SR - Lajeado e 16ª SR – Osório (Região Sudeste). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

 

2.1 O objeto deste contrato será executado de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitação e as 

cláusulas deste instrumento, sob a forma de execução indireta, regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

3.1 O preço para o presente ajuste é de R$ ........ (em moeda corrente nacional em algarismo e por extenso), 

constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo 

e suficiente para a total execução do presente objeto, conforme cronograma físico-financeiro. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

 

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro: 

 

Unidade Orçamentária:  

Atividade/Projeto: 3387 

Elemento: 4.4.90.51 

Recurso: 0001 e 0231 

Empenho nº 

Data: 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

5.1 O reajustamento deste contrato será permitido, desde que observado o interregno mínimo de um ano a 

contar da data do orçamento oficial do DAER, ou do último reajuste, sendo que no primeiro período de rea-

justamento será feita a adequação ao mês civil se for o caso. 
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5.2 Os preços do presente contrato serão reajustados anualmente pela variação do índice FGV, coluna nº 39, 

conforme divulgado pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, pela seguinte fórmu-

la: 

 

 R = V. Ii - Io 

   Io 

 

onde: 

R: é o valor de reajustamento; 

V: é o valor contratual da parcela da obra ou do serviço a ser reajustado; 

Io: é o índice de preços verificado no mês do orçamento oficial do DAER; 

Ii: é o índice de preços verificado no 12º mês após transcorrido o prazo de 12 meses do mês do orçamento 

oficial do DAER, ou do último reajuste. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 

6.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias após a protocolização da 

nota fiscal ou nota fiscal-fatura. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a propos-

ta vencedora da licitação. 

6.2 A protocolização somente poderá ser feita após a conclusão e liberação da obra e/ou serviço (ou da eta-

pa da obra e/ou serviço, conforme cronograma físico-financeiro) por parte do órgão fiscalizador competen-

te. 

6.3 A liberação das faturas de pagamento por parte do Estado fica condicionada à apresentação, pelo 

CONTRATADO, de documentação fiscal correspondente à aquisição de bens e serviços relativos à execu-

ção do contrato, cujo prazo para dita exibição não deverá exceder a 30 (trinta) dias contado da data de suas 

emissões, conforme o preconizado pelo Decreto nº 36.117, de 3 de agosto de 1995. 

6.4 Haverá a retenção de todos os tributos nos quais o CONTRATANTE seja responsável tributário. 

6.5 O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui-

ções fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra, especializada ou não, leis sociais, seguros, admi-

nistração, lucros, equipamentos e ferramental, água, luz, vigilância, transporte de material e de pessoal e 

qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no Edital. 

6.6 O CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura do CONTRATADO a importância devida, até a 

regularização de suas obrigações sociais, trabalhistas ou contratuais. 

6.7 O pagamento das parcelas, referente aos serviços, serão liberados de acordo com os quantitativos medi-

dos, no mês de referência da execução, devendo, no caso de serviços apresentar os seguintes documentos: 

6.7.1 Oficio de encaminhamento da empresa executante, com os dados da obra (em todas as parcelas); 

6.7.2 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA-RS (na primeira parcela); 

6.7.3 Comprovação da garantia de execução do contrato; Cópia reprográfica do Termo de Recebimento emi-

tido por Órgão da Secretaria da Fazenda, autorizando a GARANTIA CONTRATUAL – modalidade esco-

lhida pelo executante ou da caução em dinheiro, recolhida por guia de arrecadação (cód. 0421) para a Secre-

taria da Fazenda do Estado do RS, conforme prevista no Contrato – referente ao art. 56 - § 1o (Lei 8.666/93) 

(obrigatoriamente na primeira parcela); 

6.7.4 FGTS/GFIP – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do mês de competência da parcela (em todas as 

parcelas); 

6.7.5 GPS – Guia de Recolhimento de Previdência Social, do mês de competência da parcela (em todas as 

parcelas); 

6.7.6 Guia do Recolhimento de ISSQN, específica da obra; 

6.7.7 Declaração da Empresa, de que possui escrituração contábil, que mantém a contabilidade atualizada, 

organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da empresa, devendo 

constar obrigatoriamente que os valores ora apresentados encontram–se devidamente contabilizados (em 

todas parcelas); 
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6.7.8 Cópia do Termo de Recebimento Provisório da obra, elaborado pela fiscalização da obra (na última 

parcela); 

6.7.9 Atender o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº. 971/2009 de 13 de Novembro de 2009, 

artigos 161 e 291, publicado no Diário Oficial da União em 17 de novembro de 2009, quanto ao atendimento 

do PPRA, LTCAT, PCMAT, PCMSO, quando for o caso, junto com a primeira parcela; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 

7.1 Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo paga-

mento, pro-rata die, pelo Índice Geral de Preços - Mercado/IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

 

8.1 As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica para 

cada fonte de recurso, terão um desconto equivalente à de 0,033% por dia de antecipação sobre o valor do 

pagamento.  

 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 

 

9.1 As obras e/ou serviços terão início no prazo de até 5 dias, a contar do recebimento da autorização de 

serviço. 

9.2 A autorização de serviço somente poderá ser emitida após a publicação da súmula do contrato no Diário 

Oficial do Estado. 

9.3 O prazo para a conclusão do objeto do contrato é de 12 (doze) meses, a contar do 6º dia do recebimento 

da autorização de serviço, podendo ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal nº 

8.666/93 e legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

10.1 A fiscalização dos serviços, objeto deste contrato, ficará a cargo do Departamento Autônomo de Estra-

das de Rodagem - DAER, conforme disposto no art.67, da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei 

federal n° 8.666/93, correspondente a 5% do valor contratual atualizado. 

11.2 Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional quando devolvida deverá sofrer atualização 

monetária, pro-rata die, pelo IGP-M, a contar da data do depósito até a da devolução. A garantia somente 

será liberada após o recebimento definitivo do objeto.  No caso de saldo de multas ou descumprimento das 

condições contratuais, a garantia pode reverter em favor do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

12.1 O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do Edital, da proposta e des-

te instrumento, será recebido: 

12.1.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circuns-

tanciado, assinado pelas partes em 15 dias; e 

12.1.2 definitivamente, pela comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanci-

ado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria de até 90 (noventa dias), que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

13.1. Dos Direitos: 

13.1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e 

13.1.2. da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados;  

13.2. Das Obrigações: 

13.2.1. da CONTRATANTE: 

13.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e 

13.2.1.2 dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

13.2.1.3 fiscalizar a execução deste contrato conforme disposto no art.67, da Lei Federal 8.666/93; e 

13.2.2. da CONTRATADA: 

13.2.2.1 prestar os serviços na forma ajustada; 

13.2.2.2 atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

13.2.2.2.1 A inadimplência do contrato com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato 

ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis:    

13.2.2.3 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assu-

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

13.2.2.4 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres-

sões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

13.2.2.5 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estarem 

cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encar-

gos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

13.2.2.6 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados; 

13.2.2.7 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato;  

13.2.2.8 Responsabilizar-se pela participação efetiva do(s) profissional(ais) indicado(s) nos subitens 8.9.3 e 

8.10.4.2 do Edital, durante toda a execução das obras e/ou serviços do objeto deste contrato;  

13.2.2.9 Submeter à apreciação da contratante a substituição do(s) profissional(ais) indicado(s), referido nos 

subitens 8.9.3 e 8.10.4.2 do Edital; 

13.2.2.10 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 

transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;  

13.2.2.11 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, de-

correntes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluído ou reduzido essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

13.2.2.12 Apresentar, na assinatura da ordem de início dos serviços, a Apólice de Seguro de Responsabili-

dade Civil Profissional do responsável técnico pelo serviço, conforme Decreto nº 61.867 de 07/12/1967, 

Decreto Lei nº 73 de 21/11/1966 (art. 20) e Lei Estadual nº 12.385 de 30/11/2005, publicada no Diário Ofi-

cial do Estado em 01/12/2005. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

  

  14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, pre-

vistos no art. 77 da Lei federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

 

15.1 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, Lei federal n° 8.666/93. 
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15.2 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 

CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

16.1- A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

16.1.1 Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 

16.1.2 Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 

 16.1.2.1- de 10 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

16.1.2.2- de 10 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as 

especificações e negligência na execução do objeto contratado; e 

16.1.2.3- de 0,5% por dia de atraso sobre a parcela entregue fora do prazo, até o limite de 20(vinte) dias, 

após o qual  poderá haver rescisão contratual; 

 16.1.2.4- As multas deverão ser recolhidas, por guia de arrecadação, código ..........., conforme disposto no 

Decreto nº 46.566/2009, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação do CONTRATADO, podendo a 

CONTRATANTE descontá-la na sua totalidade, da fatura ou do saldo remanescente relativo à avença; 

16.1.3- No caso de infringência aos regramentos deste contrato, uma vez não sendo considerada satisfatória 

a justificativa apresentada pela contratada, ser-lhes-á aplicada a suspensão temporária em relação à sua par-

ticipação em licitação, bem como o impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, tudo 

em consonância com as situações e os prazos abaixo indicados, sem prejuízo das demais sanções estabeleci-

das no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:  

16.1.3.1- dois anos, para as situações dos incisos II e III do artigo 1º do Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 

de maio de 2003; 

16.1.3.2. seis meses, para situações dos incisos II, III e IV do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.250, de 19 

de maio de 2003; 

16.1.3.3. quatro meses, para situações dos incisos I do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42,250, de 19 de 

maio de 2003; 

16.1.3.4. três meses, para as situações dos incisos V e VI do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.250, de 19 

de maio de 2003. 

16.2. A suspensão temporária ensejará a rescisão imediata do contrato pelo Ordenador de Despesa. 

16.3 - A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual será aplicada pelo 

Secretário dos Transportes, nos termos do artigo 10 do Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, 

considerando as condições estabelecidas no § 2º, incisos I e II do seu artigo 8º. 

 16.3.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10(dez) 

dias a contar da abertura de vista; 

 16.4 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato; 

16.5 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não terá caráter 

compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 

16.6 – Das penalidades de que trata esta cláusula cabe recurso ou pedido de representação no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, bem como pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme o caso.  

16.7- A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 

contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da 

possibilidade da rescisão contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EFICÁCIA 

 

17.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do 

Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DAS EMPRESAS 

CONTRATADAS - RAEC 

 

18.1. Das obrigações gerais 

18.1.1.As empresas ou instituições, no ato da assinatura do contrato, convênio ou termo de cooperação se 

obrigam, no que couber, a: 

a) Utilizar metodologias e procedimentos construtivos com menor interferência no meio ambiente; 

b) Restringir a influência da execução das obras, nas rotinas das comunidades locais; 

c) Assegurar a integridade física dos trabalhadores visando à segurança, saúde e emergências médicas, para 

evitar danos físicos, preservar vidas e prover adequado atendimento; 

d) Divulgar entre os trabalhadores, conhecimentos referentes à preservação ambiental, à saúde e prevenção 

de acidentes, por meio de treinamentos na obra; 

e) Manter cópia das Outorgas, Autorizações e Licenças no canteiro de obras e na sede da Empresa, dando 

conhecimento desses documentos a todos os engenheiros/supervisores do Empreendimento; 

f) Afixar placas nas frentes de obras com os números dos processos de licenciamento ambiental, conforme 

modelo determinado pelo órgão ambiental licenciador. 

g) Manter no local de execução do contrato, técnico responsável pelas atividades ambientais. 

h) Obedecer estritamente a Instrução Normativa do DAER/RS nº 001/2012 que dispõe sobre os procedi-

mentos para encaminhamento das medições de serviço pelas empresas contratadas, particularmente no que 

diz respeito às licenças ambientais, ao passivo ambiental e os aspectos relacionados à higiene e segurança 

do trabalhador. 

i) Permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no Parágrafo 3º do Artigo 21 do Decreto Federal 

nº99.274/90 e também do setor de meio ambiente do DAER/RS. 

18.2. Das obrigações específicas 

18.2.1.Obter, perante o órgão ambiental competente as autorizações e licenças ambientais para localizar, 

instalar e operar as respectivas áreas de apoio indicadas no projeto de engenharia ou que venham a se tornar 

necessárias, tais como: canteiro de obras, instalações industriais e equipamentos; jazidas e caixas de em-

préstimo; bota-foras; pedreiras; e areais; e cumprir todas suas condicionantes. 

18.2.2. Obter outorgas quando necessário para captação de água para uso na construção. 

18.2.3. Realizar as supressões de vegetação estritamente necessárias, somente após o recebimento dos res-

pectivos alvarás de licenciamento de serviços florestais ou outro documento licenciatório correspondente. 

18.2.4. Responsabilizar-se por todos os custos tais como taxas e quaisquer ônus bem como a elaboração de 

estudos e projetos necessários à obtenção das outorgas, autorizações e licenças ambientais das áreas de 

apoio e ao atendimento das respectivas condicionantes. 

18.2.5. Informar ao DAER/RS qualquer tipo de atividade ou problema provocado por terceiros, verificado 

na faixa de domínio, tais como: invasões; construções na área não edificante; acessos irregulares; bota-

foras; depósitos de lixo ou de produtos perigosos; alagamentos, erosões e derramamento de produtos quími-

cos. 

18.2.6.Sempre que solicitado deverá fornecer ao DAER/RS informações e cópia de documentos de obra 

para verificação de seu andamento ou para atendimento ao órgão ambiental licenciador. 

18.2.7.Apresentar ao DAER/RS num prazo máximo de 120 dias, a partir da emissão da ordem início dos 

serviços, protocolo do processo de licenciamento ambiental das áreas de apoio e cópia dos estudos ambien-

tais realizados. 

18.3. Das obrigações relativas às áreas de apoio 

18.3.1. As ações ambientais decorrentes de procedimentos necessários para o licenciamento e efetiva utili-

zação das áreas de apoio à execução de obras rodoviárias, tais como canteiro de obras; instalações industri-

ais e equipamentos; jazidas e caixas de empréstimo; bota foras; não serão objeto de medição ou pagamento 

direto. 

18.3.2.Após o encerramento das atividades pertinentes às áreas referidas no Art. 8º, o terreno deverá ser 

recuperado em conformidade com as exigências do órgão ambiental licenciador 
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18.3.3.A empresa contratada se responsabiliza pela obtenção junto ao órgão ambiental licenciador do do-

cumento de encerramento das atividades, caso tenham sido alvo de licenciamento específico. 

18.4.Das obrigações relativas à segurança rodoviária na fase de obras 

18.4.1.Obedecer estritamente às normas do DAER pertinentes à segurança rodoviária na fase de obras, par-

ticularmente a Sinalização Rodoviária, edição de novembro de 2013 ou a que vier substituí-la, e também a 

sinalização ambiental exigida pelo órgão ambiental licenciador. 

18.4.2. No caso de paralisação de obras deverão ser mantidas placas em locais ambientalmente sensíveis e 

de segurança ao usuário. 

18.5.Das obrigações relativas a obras e serviços contratados 

18.5.1A empresa contratada, suas subcontratadas ou as instituições envolvidas deverão disponibilizar seus 

funcionários para receber os treinamentos eventualmente necessários decorrentes de Programas Ambientais 

tais como: Educação Ambiental e Comunicação Social. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 

19.2 E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, de igual teor, 

na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Local e data 

 

CONTRATANTE                          CONTRATADA                                 Testemunhas. 
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ANEXO II - REGISTRO CADASTRAL 

 

Para o cadastramento e obtenção do Certificado de Fornecedor do Estado, a empresa interessada deverá 

apresentar junto à Divisão de Cadastro, da Central de Licitações – CELIC / RS, os seguintes documentos: 

 

1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

a) Cédula de identidade; 

b) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Estatuto Social em vigor devidamente registrado, ata da Assembléia Geral Extraordinária referente ao 

atual Capital Social, registrado e atualizado em Assembléia Geral Ordinária referente à atual administração, 

devidamente publicados, para sociedades por ações; 

d) Contrato Social ou Consolidação do Contrato Social em vigor e posteriores alterações contratuais, devi-

damente registrados na Junta Comercial, para a sociedade por cotas de responsabilidade limitada; 

e) Prova de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

f) 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 exigir; 

g) Cópia do enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP autenticada pela 

Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais, antes da data de apresentação. 

 

2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 

 

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

(CNPJ); 

b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de 

Débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas pela Secretaria da Receita Fede-

ral e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, bem como com a Secretaria da Fa-

zenda do Estado do Rio Grande do Sul, independente da localização da sede ou filial do licitante;  

 e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante; 

f) Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS-, mediante apresentação do Certi-

ficado de Regularidade do FGTS- CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal, emitido na jurisdição 

fiscal da sede do requerente; 

g) Regularidade perante Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, mediante apresentação na Certidão 

de Débito relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

 

3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Registro ou Inscrição na entidade profissional competente se houver; 

b) Comprovação de aptidão, através de atestado ou Certidão de Capacidade técnica para desempenho de 

atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indi-
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cação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabi-

lizará pelos trabalhos; 

c) Relação de profissionais de nível superior, acompanhada de currículo (assinado) e acervo técnico profis-

sional, dos responsáveis técnicos, na sua especialidade, conforme o caso. 

 

4. Documentos Relativos à Qualificação Econômica – Financeira: 

 

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de plano especial (mi-

croempresas e empresas de pequeno porte), insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da Lei 

federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da habi-

litação e da proposta; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, do último exercício social,  

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, acompanhado do Anexo II do Decreto nº 

36.601/1996 (Analise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante), os quais podem ser substituídos 

pelo Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral 

do Estado – CAGE, disponível no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br; 

c) Para contratação de obras e serviços de engenharia deverá também ser apresentado o Anexo III do Decre-

to nº 36.601/1996 – Relação de Contratos a Executar pelo Licitante. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

....................................., inscrito 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 V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

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

 

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

 

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

 

(data) 
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ANEXO IV 

Analise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante - AFC 
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ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Disponível em www.celic.rs.gov.br 
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ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

 

 

EDITAL Nº  

OBJETO:  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:  

TELEFONE/E-MAIL: 

 

 

 

Prezados Senhores: 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal por esta empresa, submete à apreciação do 

(a)______________________________ Proposta Técnica para ___________(descrever o objeto da licita-

ção), conforme documentos abaixo:   

 

(relacionar todos os documentos da Proposta Técnica apresentados) 

 

Declara o signatário da presente que esta empresa conferiu todas as informações existentes em sua Proposta 

Técnica e que assume integral responsabilidade por eventuais erros ou omissões existentes na referida pro-

posta e, ainda, que está de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.   

 

Atenciosamente, 

Local e data. 

 

 

 

Representante da Empresa 

(Assinatura do representante) 
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ANEXO VII – QUADROS 

 

QUADRO 

Nº 01 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) 

DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

Nº DE 

ORDEM 

(1) 

IDENTIFICAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

EXECUTADOS 

OU EM 

ANDAMENTO, 

COMPATÍVEIS 

COM O OBJETO 

DA LICITAÇÃO 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

CONTRATANTE 

(Nome e Endere-

ço) 

ATESTADO/CERTIDÃO 

E PÁGINA (02) 

INICIO 

(Mês/Ano) 

FIM 

(Mês/Ano) 

1      

DATA: NOME DA 

EMPRESA: 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:  
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QUADRO 

Nº 02 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

Nº DE 

ORDEM 

(1) 

IDENTIFICAÇÃO, 

LOCALIZAÇÃO 

E EXTENSÃO 

DOS SERVIÇOS 

OBJETO 

OU 

NATUREZA 

DOS 

SERVIÇOS 

CONTRATANTE 

(Nome e Endere-

ço) 

QUANTIDADE/UNIDADE 

ATESTADO 

E PÁGINA 

(2) 

          

 

EDITAL:                                                                                        DATA: 

 

NOME DA EMPRESA: 

 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

(1) Por ordem cronológica das datas de início. 

(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, 

devidamente averbados pelo Conselho Profissional competente, indicando na coluna o número de ordem perti-

nente. 

OBS.: Recomenda-se destacar nos atestados/certidões os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica. 
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QUADRO 

Nº 03 
RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

Nº DE 

ORDEM  
NOME 

ÁREA TÉCNICA 

PROPOSTA 
CÓDIGOS 

FUNÇÃO (I)  
VINCULAÇÃO 

(II) 

REGIME 

(III) 

   

 

   

Data:                                Nome da Empresa:                                                                                                                   

Identificação, qualificação e assinatura do responsável pelas informações: 

OBSERVAÇÃO: 

ÁREA TÉCNICA PROPOSTA – (I) Função 

Consultor        Coordenador                         Chefe de Equipe                         Engenheiro civil, Geólogo. 

Membro de Equipe Sênior                                         Membro de Equipe Junior, Engenheiro Civil, Geólogo 

(Auxiliar)  

CÓDIGOS: 

Vinculação (II)        1 – Acionista                         Regime (III) 1 – Tempo Integral com dedicação exclusiva 

                                  2 – Sócio                                                     2 – Tempo Integral 

                                  3 – Empregado CLT                                   3 – Tempo Parcial 

                                  4 – Autônomo                                             4 – Outros (especificar) 

                                  5 – Compromisso Futuro             

                                  6 - Diretor 
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QUADRO 

Nº 04 
IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

Nome da Empresa: Nome do Técnico: Nº do CPF: 

Data de 

Admissão: 
Especialização: 

Data de 

Nascimento: 
Nacionalidade: Endereço: 

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, 

ETC. 

Nº Discriminação 

Esclarecimento 

de Ensino ou 

Entidade 

Localidade: Duração: 
Ano de 

Conclusão: 

      

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Identificação dos serviços executados 

(Objeto/Natureza; Localização; Extensão; 

Quantitativos) 

Função De-

sempenhada 
Período de Execução 

Contratante 
Cliente 

Final 

    

      

Indicado para a Função: Assinatura do Técnico: 

Nome do Informante: Qualificação: Assinatura do Informante: 

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 

1 – Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos.  

2 – Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos.   

3 – Seu compromisso de estar disponível no período proposto.                    

(II) Informações adicionais devem constar no verso do Quadro. 

(III) A Administração se reserva o direito de exigir documentos originais comprobatórios das informações forneci-

das. 
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QUADRO Nº 05 - PESSOAL TÉCNICO  

EDITAL Nº 

OBJETO:  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:  

TELEFONE/E-MAIL: 

 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVIÇOS 

  

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

    

    

    

    

    

    

    

 

Cientes: 

 

__________________________                              __________________________ 

Assinatura                                                                Assinatura  

Nome                 Nome  

Cargo                Cargo 

 

__________________________                              __________________________ 

Assinatura                                                                Assinatura  

Nome                 Nome  

Cargo                Cargo 

 

Local e data. 

 

Empresa Licitante/CNPJ 

        

                                                       Representante Legal  

                                                         (Cargo e Carimbo) 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.  
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