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CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO 

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

TOMADA DE PREÇOS 

 

[Licitador conforme Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL – Preâmbulo)], torna público que 

realizará licitação, regida pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar 

federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei 

estadual nº 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999; 

Lei estadual 10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual nº 42.250, de 19 de maio de 2003; 

Decreto estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; e suas alterações, pelas condições previstas 

neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação visa à contratação de prestação de serviços não continuados 

sem dedicação exclusiva de mão de obra, conforme descrito no Anexo I – FOLHA DE 

DADOS (CGL 1.1) e de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência (Anexo 

II), que fará parte do contrato como anexo. 

 

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

2.1. O Edital e a documentação técnica poderão ser consultados no site e local referidos no Anexo 

I – FOLHA DE DADOS (CGL 2.1). 

 

3. DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DE ABERTURA 

3.1. Na data, horário e local designados no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 3.1), será 

aberta a sessão pública pela Comissão de Licitação para a entrega e abertura de envelopes. 

3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

 

4. DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

4.1. O local de execução dos serviços está previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

4.1). 

 

25/07/2022 09:36:52 SPGG/EPUBLI/DELIC/349641401 TPTP 0050/2022 PUBLICAR 640

21050000016528



 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC RS 

Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

5. DA VISTORIA 

5.1. O licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta Licitação até o último 

dia útil anterior à data fixada para entrega dos envelopes, com o objetivo de inteirar-se das 

condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horário 

definidos no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 5.1). 

5.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Licitação. 

 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Poderá ser admitida a subcontratação do objeto, desde que prevista e na forma estabelecida 

no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 6.1). 

6.2. Poderá ser exigida a subcontratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

conforme disposto no art. 48, inc. II, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que 

previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 6.2). 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO   

7.1. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste Edital, poderá participar 

desta licitação: 

7.1.1. pessoa jurídica legalmente estabelecida no País que atenda a todas as exigências solicitadas, 

observado o disposto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 7.1.1); 

7.1.1.1. As pessoas jurídicas mencionadas no item 7.1.1 deverão estar regularmente cadastradas 

no Cadastro de Fornecedor do Estado – CFE, em relação aos níveis habilitação jurídica, 

regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira.  

7.1.1.2. Os licitantes não cadastrados no referido sistema, mas que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento, deverão encaminhar para local indicado no Anexo I – FOLHA DE 

DADOS (CGL 7.1.1.2),  toda a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior 

à data prevista para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a 

documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste Edital, nos termos 

do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993. 

7.1.1.3. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope 

pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste Edital. 

7.1.2. consórcio, desde que previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 7.1.2); 

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorização para funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda às exigências de habilitação mediante 
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documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor 

Público e Intérprete Comercial, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

7.2. Não poderá participar desta licitação, direta ou indiretamente, o licitante enquadrado em 

qualquer das seguintes hipóteses: 

7.2.1. declarado inidôneo pela Administração Pública;  

7.2.2. inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual - CFIL/RS; 

7.2.3. com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 

7.2.4. submisso à concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

7.2.5. em que o proprietário, sócio ou administrador com poder de direção, preste serviços ou 

desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública Estadual em que familiar 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, na forma do art. 8º do Decreto nº 48.705, de 

16 de dezembro de 2011; 

7.2.6. em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação; 

7.2.7. o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

7.2.8. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

7.2.9. servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

7.2.10. proibido de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

7.2.11. suspenso de participar de licitações e impedido de contratar com o órgão ou Entidade 

responsável por esta licitação, conforme art. 87, inc. III, da Lei federal n° 8.666/93. 

7.2.12. cooperativas de trabalho, considerando a vedação contida no art. 5º da Lei federal nº 

12.690/2012, salvo se legalmente viável e nestes termos, autorizado no Anexo I – FOLHA DE 

DADOS (CGL 7.2.12). 

7.3. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o item 7.2.8, na 

licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de 

fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração 

interessada. 

7.4. O disposto nos itens 7.2.7 e 7.2.8 não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço 

que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do Contratado ou pelo preço 

previamente fixado pela Administração. 
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7.5. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, 

e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos 

de bens e serviços a estes necessários.  

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se aos membros da Comissão.  

7.7. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta. 

7.8. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. 

 

8. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

8.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

8.1.1. titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento 

de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 

contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 

por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivados na Junta 

Comercial ou inscritos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de 

sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou 

8.1.2. representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 

oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor 

no caso de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, 

de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto 

social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de 

sociedades cooperativas. 

8.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

8.3. O documento de representação será apresentado à Comissão de Licitação antes da abertura 

dos envelopes “Documentos de Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços”, ou 

quando esta o exigir. 
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8.4. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou desclassificará o 

licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome. 

8.5. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos licitantes 

somente poderão participar da sessão como ouvintes. 

8.6. Realizado o credenciamento dos representantes legais dos licitantes, será verificado eventual 

descumprimento das vedações elencadas no item 7 deste Edital. 

8.7. As consultas previstas no item 8.6 realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante 

e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio-administrador. 

 

9. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

9.1. Os licitantes que declararem o enquadramento social de que trata este subitem, devidamente 

comprovado conforme estabelece o presente Edital, terão tratamento diferenciado e favorecido 

nos termos da Lei Complementar federal nº 123/2006. 

9.1.1. A declaração referida no item 9.1 será realizada mediante preenchimento do Anexo – IV 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, que deverá ser entregue juntamente com o Envelope n° 1, conforme disposto 

no item 11.1.1; 

9.1.2. A não apresentação do Anexo – IV DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE não será motivo para a inabilitação 

do licitante. 

9.2. A ausência da declaração significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno 

porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar federal nº 

123/2006. 

9.3. A participação de microempresas e empresas de pequeno porte se dará nas seguintes 

condições: 

9.3.1. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor 

classificada, desde que esta não seja microempresa ou empresa de pequeno porte; 

9.3.2. ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa 

ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preços inferior 

ao menor preço apurado no certame, no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação do 

resultado das propostas, por meio do seu representante legal, sob pena de preclusão; as novas 

propostas serão apresentadas em envelopes fechados, os quais serão abertos na ordem de 

classificação das ofertas iniciais; aquela que atender às qualificações e requisitos de habilitação 

excluirá a abertura das demais; as propostas serão abertas em sessão pública; 
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9.3.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte, será realizado sorteio;  

9.3.4. no caso de não adjudicação à microempresa ou à empresa de pequeno porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

9.3.5. as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos de 

habilitação, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, sob pena de desclassificação; 

9.3.6. as microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem documentos com 

restrições quanto à regularidade fiscal e trabalhista têm assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, a partir da declaração de 

vencedor da licitação, para apresentar à Comissão de Licitação as respectivas certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa; 

9.3.7. a não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo da aplicação da multa de 2% sobre o valor total do contrato. 

9.4. Não se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3, caso a 

licitação se destine exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

10.1. Os esclarecimentos quanto ao Edital poderão ser solicitados ao Presidente da Comissão de 

Licitação em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para a entrega dos envelopes, no 

endereço disponibilizado no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 10.1). 

10.2. A impugnação ao Edital deverá ser entregue no endereço e horários mencionados no Anexo 

I – FOLHA DE DADOS (CGL 10.2). 

10.3. Havendo inconsistência entre o Edital e seus anexos, inclusive entre os respectivos 

quantitativos e preços unitários, o licitante deverá impugnar o Edital para correção ou, não 

fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame assumirá responsabilidade de executar todo o objeto 

nos termos da minuta de contrato. 

10.4. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital, o licitante que não se manifestar 

em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do envelope nº 01 - Documentos de 

Habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

10.5. Qualquer cidadão poderá impugnar o Edital de licitação por irregularidade, devendo 

protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes 

de habilitação. 

10.6. O cidadão ou o licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões 

fundamentadas ao Presidente da Comissão de Licitação, que responderá à impugnação em até 3 

(três) dias úteis. 
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10.7. Acolhida a impugnação do cidadão ou do licitante contra o instrumento convocatório, será 

definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

11. DOS ENVELOPES 

11.1. Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e hora designados no Anexo I – FOLHA DE 

DADOS (CGL 3.1), os envelopes “Documentos de Habilitação”, “Proposta Técnica”  e 

“Proposta”, fechados e indevassáveis, identificados da seguinte forma e observado o disposto no 

Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 11.1):  

11.1.1. Envelope nº 01, contendo os documentos de Habilitação: 

Estado do Rio Grande do Sul - [Licitador conforme Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

Preâmbulo)] 

Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação 

Licitação n° ___ 

Processo n° ____ 

Razão Social e CNPJ do Licitante 

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

Estado do Rio Grande do Sul - [Licitador conforme Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

Preâmbulo)] 

Envelope n° 02 – Proposta Técnica 

Licitação n° ___ 

Processo n° ___ 

Razão Social e CNPJ do Licitante 

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

Estado do Rio Grande do Sul - [Licitador conforme Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

Preâmbulo)] 

Envelope n° 02 – Proposta de Preços 

Licitação n° ___ 

Processo n° ___ 

Razão Social e CNPJ do Licitante 

11.2. A entrega dos envelopes implica a plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos. 

11.3. Será inabilitado o licitante que incluir, no envelope de habilitação, qualquer documento que 

permita conhecer o valor da sua proposta. 

 

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.1. O Envelope nº 01 deverá conter os seguintes documentos de habilitação: 
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12.1.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

12.1.1.1. registro público de empresas mercantis, no caso de empresário individual;  

12.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documentos de eleição de seus administradores;  

12.1.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

12.1.1.4. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta 

Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ou Órgão equivalente de outro Estado da 

Federação, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal nº 8.934, de 18 de novembro 

de 1994, acompanhada do modelo constante no Anexo VI, quando for o caso.  

12.1.1.5. 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. 

12.1.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

12.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

12.1.2.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

12.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do 

licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, 

na forma da lei; 

12.1.2.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei; 

12.1.2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

12.1.2.6. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 

correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

12.1.3. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

12.1.3.1. comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

12.1.3.1.1. os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  
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12.1.3.1.2. somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado 

em prazo inferior; 

12.1.3.2. declaração da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante 

no Anexo III - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA. 

12.1.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

12.1.4.1. 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, de 9 de fevereiro de 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 habilitação e da proposta; 

12.1.4.2. 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, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, acompanhado do Anexo II do Decreto nº 36.601, de 10 de abril de 1996 

– Análise Contábil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante, de acordo com o modelo 

constante no Anexo X deste Edital; 

12.1.4.2.1. os documentos do item 12.1.4.2 poderão ser substituídos pelo Certificado de 

Capacidade Financeira de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – 

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

12.1.4.2.2. Nas licitações em que o objeto se destine a locação de materiais, conforme descrito no 

item 1.1, o licitante enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte estará 

dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício, na forma do art. 3º da Lei estadual n° 13.706/2011. 

12.1.4.3. é dispensada a exigência do item 12.1.4.2 para o Micro Empresário Individual – MEI, 

que está prescindido de elaboração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis 

na forma do §2º do art. 1.179 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 

12.1.4.4. garantia de proposta, desde que previsto no Anexo I - FOLHA DE DADOS (CGL 

12.1.4.4). 

12.1.5. Do Trabalho de Menor: 

12.1.5.1. para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei federal nº 8.666/1993, declaração de 

que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição federal, conforme modelo Anexo V; 

12.1.6. Certificado do Fornecedor do Estado: 
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12.1.6.1. o Certificado de Fornecedor do Estado - CFE emitido na família informada no Anexo I 

– FOLHA DE DADOS (CGL 12.2), com prazo de validade vigente, para os vencimentos dos 

documentos na data designada para a entrega dos envelopes desta licitação; 

12.1.7. Documentos Complementares para Habilitação: 

12.1.7.1. Os documentos para habilitação serão complementados, conforme o caso, de acordo 

com o disposto no Anexo I - FOLHA DE DADOS (CGL 7.1.2, 7.2.12 e 12.1.7.1). 

12.2. O Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, emitido na família informada no Anexo I - 

FOLHA DE DADOS (CGL 12.2), e o respectivo Anexo substituem os documentos de 

habilitação que nele expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. 

Documentos Relativos à Qualificação Técnica. 

12.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

requeridos no presente Edital e seus anexos. 

12.4. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou em forma eletrônica passível de verificação da 

autenticidade. 

12.4.1. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de 

sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra, consoante art. 39-A da Lei federal 

8.934/1994.  

12.5. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que julgar necessário. 

12.6. Os documentos de habilitação, quando autenticados por servidor do(a) [Licitador conforme 

Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL Preâmbulo)], deverão ser entregues e conferidos 

impreterivelmente, até o último dia útil anterior à data de abertura do Envelope nº 1 – 

Documentação da Habilitação. Somente será realizada a autenticação dos documentos mediante 

a apresentação dos originais. 

12.7. A validade de documento extraído via Internet e sua autenticação estará condicionada à 

conferência de seu conteúdo no respectivo endereço. 

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

por Tradutor Público e Intérprete Comercial, sendo que a tradução não dispensa a apresentação 

dos documentos em língua estrangeira a que se refere. 

12.9. Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos arrolados no subitem 12.1.2, 

exceto subitens 12.1.2.1 e 12.1.2.2, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de sua emissão.   

12.10. Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura 

do Envelope nº 1 – Documentação da Habilitação. 
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12.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, 

com indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. 

12.12. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 

da matriz. 

12.13. Nos casos de apresentação de documento falso, o licitante estará sujeito à tipificação nos 

crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Código Penal Brasileiro, nos crimes 

previstos nos arts. 337-F e 337-I do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do DecretoLei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem 

prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no presente Edital. 

 

13. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

13.1. Dos documentos da Proposta Técnica 

13.1.1 O Envelope nº 02 deverá conter os documentos elencados no Anexo I – Folha de Dados 

(CGL 13.1.1).  

13.2. Dos documentos da Proposta de Preços 

13.2.1. O Envelope nº 03 deverá conter os seguintes documentos: 

13.2.1.1. carta de apresentação da proposta, conforme Anexo VII; 

13.2.1.2. orçamento discriminado, seguindo a mesma estrutura do orçamento de referência da 

Administração, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, 

apresentando preços unitários e global dos materiais e serviços, bem como o total da proposta, 

expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos 

fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;  

13.2.1.3. dados do licitante para elaboração do Termo de Contrato, conforme Anexo VIII. 

13.2.2. Os documentos da proposta comercial deverão conter obrigatoriamente: número da 

licitação, objeto licitado, razão social, número do CNPJ, assinatura e rubrica em todas as folhas 

pelo licitante ou seu representante legal e técnico legalmente habilitado, e serem redigidos em 

língua portuguesa com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, não sendo 

aceitos na forma manuscrita. 

13.2.3. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a 

entrega dos envelopes desta licitação. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentende-

se 60 dias. 

13.2.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores ao limite fixado 

no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 13.2.4).  

13.2.5. Os erros aritméticos poderão ser corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação, 

desde que limitados a erros formais, sem alteração substancial da proposta, bem como as 
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eventuais divergências entre o preço unitário e o total ofertados para os itens que compõem o 

objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro. 

13.2.6. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9º do Decreto estadual nº 37.699, de 26 de 

agosto de 1997, deverão indicar na proposta que são beneficiárias de isenção e apresentá-la pelo 

valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS, para os itens assim definidos no Edital. 

13.2.7. No valor global da proposta deverão estar considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 

tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto desta Tomada de Preços. 

13.2.8. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL – não podem ser repassados à Administração e, por essa razão, não devem ser 

incluídos na proposta apresentada. 

13.2.9. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.  

13.2.10. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, na elaboração da proposta, mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução dos serviços, desde que 

não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto da licitação. 

13.2.11. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária. 

13.2.12. As propostas encaminhadas por Cooperativas de Trabalho não terão qualquer tipo de 

acréscimo para fins de julgamento. 

13.2.13. A proposta deverá ser apresentada com as informações e/ou documentos complementares 

constantes no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 13.2.13). 

 

14. DA SESSÃO PÚBLICA 

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

14.1.1. identificação dos representantes dos licitantes, nos termos do item 8 deste Edital; 

14.1.2. recebimento dos envelopes contendo a documentação da Habilitação, a Proposta Técnica 

e a Proposta de Preços dos licitantes; 

14.1.3. abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes e sua 

apreciação pela Comissão de Licitação e pelos proponentes; 

14.1.4. devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados contendo as respectivas 

propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

14.1.5. 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 interpostos; 
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14.1.6. 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 sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na 

ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis; 

14.1.7. julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 

constantes do Edital; 

14.1.8. deliberação da autoridade competente quanto à adjudicação e homologação do objeto da 

licitação. 

14.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

14.3. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

14.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Comissão de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação 

de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou 

desclassificação. 

14.5. Todos os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e pela 

Comissão de Licitação. 

14.6. Ao final de todas as reuniões da licitação serão lavradas atas circunstanciadas dos atos, as 

quais conterão as principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos licitantes, 

devendo ser assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos 

licitantes com poderes para tal. 

14.7. 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, desde que não seja alterada a substância da proposta. 

 

15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

15.1. 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 §2º do 

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

e ao estabelecido no Anexo I – Folha de Dados (CGL 15.1).  

15.2. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as empresas 

de pequeno porte e microempresas, nos termos estabelecidos no item 9.1 deste Edital. 

15.3. A proposta manifestamente inexequível será desclassificada, cabendo à Comissão de 

Licitação justificar os motivos que a tornam inexequível. 
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15.3.1. Previamente à desclassificação, a Comissão de Licitação oportunizará ao licitante a 

demonstração da viabilidade da sua proposta. 

15.3.2. Para fins do disposto no item 15.3, serão consideradas manifestamente inexequíveis as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

15.3.2.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração; 

15.3.2.2. valor orçado pela Administração. 

15.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos 

demais licitantes. 

15.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas e não ocorrendo a participação de empresa 

de pequeno porte ou microempresa, observar-se-á o que dispõe o § 2°, art. 45, da Lei federal n° 

8.666/1993. 

15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

16. DOS RECURSOS 

16.1. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, 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. 

16.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

16.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos eficácia suspensiva. 

16.4. O recurso deverá ser interposto por escrito e entregue no endereço e horários mencionados 

no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 16.4).   

16.5. 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. 

16.6. Interposto o recurso, os demais licitantes serão comunicados, podendo apresentar 

contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação.  

16.7. O recurso será dirigido à Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou encaminhar os autos devidamente informados à autoridade 

superior para que, em igual prazo, decida sobre o recurso. 

16.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
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16.9. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO 

17.1. O adjudicatário terá o prazo previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 17.1), a 

contar da convocação formal, para assinar o contrato. 

17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

no prazo previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 17.1), a contar da data de seu 

recebimento.  

17.3. O prazo previsto no subitem 17.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.4.  O prazo de vigência do contrato será o previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

17.4). 

17.5. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida de justificativa 

e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos 

autos do processo administrativo. 

17.6. Previamente à contratação, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos 

de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS e ao Cadastro 

Informativo – CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possível impedimento relativo ao 

licitante vencedor, cujo comprovante será anexado ao processo. 

17.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as mesmas 

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderão ser 

convocados os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, celebrar a contratação, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta e se comprovados os requisitos de habilitação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

17.8. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato, revogar a 

licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei federal n° 8.666/1993 e neste 

Edital. 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO  

18.1. A fiscalização da execução contratual ficará a cargo do órgão ou entidade informado no 

Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 18.1). 
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19. DOS PAGAMENTOS  

19.1. As condições de pagamento são as previstas no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

19.1) e na Cláusula Quinta do contrato, cuja minuta compõe o Anexo IV do presente Edital. 

 

20. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

20.1. O preço é fixo e irreajustável. 

 

21. DA FONTE DE RECURSOS 

21.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitação correrão por conta de recurso 

orçamentário previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 21.1). 

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

22.1. O adjudicatário obriga-se a manter situação regular junto ao Cadastro Informativo – 

CADIN/RS, conforme disposto na Lei nº 10.697/1996. 

22.2. Se a Administração Pública relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer 

obrigações do adjudicatário, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou 

prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma 

omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

22.3. O adjudicatário deverá atender às obrigações previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

da Minuta de Contrato e as demais obrigações específicas ao objeto contratual estabelecidas no 

Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 22.3). 

22.4. Deverão ser atendidas as disposições constantes Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

22.4), se for o caso. 

 

23. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

23.1. A garantia será realizada, conforme disposto na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA da 

Minuta de Contrato, que compõe o Anexo IV do presente Edital, desde que prevista no Anexo I 

– FOLHA DE DADOS (CGL 23.1). 

23.2. O percentual da garantia será o previsto no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 23.1). 

23.2.1. nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o 

Contratado ficará depositário, a garantia observará o disposto no Anexo I – FOLHA DE DADOS 

(CGL 23.2.1). 

 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o Contratado que 

inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da 
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contratação; apresentar documento falso; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar 

na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver 

a proposta. 

24.2. No caso de infringência aos regramentos deste certame, uma vez não sendo considerada 

satisfatória a justificativa apresentada pelo licitante, ser-lhe-ão aplicadas penalidades em relação 

a sua participação em licitações, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no artigo 87 da 

Lei federal nº 8.666/1993, nos crimes previstos nos arts. 337-F e 337-I do Capítulo II-B, do Título 

XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), bem 

como no Decreto Estadual nº 42.250/2003, tudo em consonância com as situações e os prazos 

abaixo indicados: 

24.2.1. advertência por escrito, decorrente de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para o Contratante. 

24.2.2. multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

24.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para 

reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) 

do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);  

24.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

24.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

24.2.3.1. em caso de inexecução parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as 

especificações, negligência na execução do objeto contratado e nos casos de descumprimento de 

cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem 24.2.3, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

24.2.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, no caso de infringência aos regramentos desta licitação, desde 

que não considerada satisfatória a justificativa apresentada pelo licitante nas situações e nos 

prazos indicados no Decreto nº 42.250/2003 e alterações posteriores; 

24.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos estabelecidos no Decreto nº 42.250/2003 e alterações posteriores, 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 o Contratado ressarcir o 

Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 

subitem anterior. 
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24.2.5.1 Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts. 337-F, 337-I, 337-J, 

337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

24.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique as outras sanções cabíveis. 

24.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, 

sujeitando-a às penalidades estabelecidas no subitem 24.2.3, sem prejuízo das demais cominações 

legais. 

24.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

24.6. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão também ser aplicadas às 

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

24.6.1. sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

24.6.2. cometido atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

24.6.3. demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

24.7. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

24.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

24.9. O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual. 

24.9.1. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

o Contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventuais devidos pelo 

Contratante.  

24.9.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

24.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 

Contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa não tributária. 

24.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 

essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do Contratante. 

24.10. As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade levam à inclusão do licitante no 

CFIL/RS. 

24.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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24.12. A aplicação de sanções não exime o Contratado da obrigação de reparar os danos, perdas 

ou prejuízos que venha a causar ao ente público. 

24.12.1. A previsão de multa compensatória não elide eventual cobrança de perdas e danos, cujo 

valor previsto a título de multa será tido como mínimo da indenização, competindo ao Contratante 

provar o prejuízo excedente, conforme previsto no art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002). 

24.13. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados 

no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII da Lei federal nº 8.666/1993. 

24.14. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na 

Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 

337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal). 

 

25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

25.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos na CLÁUSULA DÉCIMA 

QUINTA da Minuta de Contrato. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. As atas serão elaboradas após o encerramento da sessão pública pelo Comissão de Licitação. 

26.1.1. Nas atas da sessão pública, deverão constar os registros dos licitantes participantes, da 

análise da documentação de habilitação, das manifestações de intenção de interposição de 

recursos contra a habilitação, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, das propostas 

apresentadas, das manifestações de intenção de interposição de recursos contra as propostas, se 

for o caso, do respectivo julgamento dos recursos e do vencedor da licitação. 

26.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados nos autos do processo da licitação.   

26.2. O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 

apresentação da proposta o vincula de modo incondicional ao competitório. 

26.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará 

a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

26.4. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão de Licitação poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

26.5. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão 

disponibilizados no site referido no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 2.1). 
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26.6. O Contratado deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores do órgão ou entidade contratante e dos órgãos 

de controle interno e externo. 

26.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento 

de contrato, como se nele estivessem transcritos. 

26.9. É facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior convocar os licitantes para 

quaisquer esclarecimentos necessários ao entendimento de suas propostas. 

26.10. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

26.11. Os licitantes inabilitados e/ou desclassificados deverão retirar suas propostas em até 30 

(trinta) dias após a homologação da licitação, conforme inciso II, art. 43 da Lei federal 8.666/93; 

caso não o façam, serão fragmentadas e descartadas. 

26.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

26.13. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia 

de expediente no âmbito da repartição pública. 

26.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL – 

Preâmbulo)] poderá revogar esta Tomada de Preços por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

26.14.1. A anulação da Tomada de Preços induz à do contrato. 

26.14.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados. 

26.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

relacionadas a este Edital ou ao contrato vinculado a esta licitação. 

26.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Anexo I – Folha de Dados; 

Anexo II – Termo de Referência; 

Anexo III – Declaração de Conhecimento e Vistoria Técnica; 

Anexo IV – Minuta de Contrato; 

Anexo V – Declaração de que não emprega menor; 

Anexo VI – Declaração de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VII - Carta de Apresentação da Proposta de Preços; 

Anexo VIII – Dados do Licitante para Elaboração do Termo de Contrato; 
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Anexo IX – Carta de Fiança Bancária para garantia de execução contratual; 

Anexo X – Análise Contábil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante. 

 

    Porto Alegre, ___ de _____________ de _______. 

 

(Autoridade Competente)  
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ANEXO I - FOLHA DE DADOS 

 

 

Cláusula das 

Condições 

Gerais de 

Licitação 

(CGL) 

 

 

Complemento ou Modificação 

Preâmbulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

e Infraestrutura. 

 

Regime de Execução: Indireto – Empreitada por preço global 

CGL 1.1 Contratação de empresa especializada para mapeamento dos recursos hídricos do Rio 

Grande do Sul e seu potencial para geração de energia elétrica e desenvolvimento de uma 

base de dados para futuros empreendimentos, promovendo o conhecimento inerente à 

hidroeletricidade. 

CGL 2.1 2.1.1. 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 Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de 

segunda a sexta-feira em dias úteis ou no site www.compras.rs.gov.br  ou 

www.celic.rs.gov.br. 

CGL 3.1 Data e horário de abertura da sessão pública:30/08/2022 às 14h 

Local de recebimento dos envelopes: Sala de Abertura da CPL - Centro Administrativo 

Fernando Ferrari – Avenida Borges de Medeiros, 1501 – 2º andar – Porto Alegre/RS 

CGL 4.1 Não aplicável. 

CGL 5.1 Não aplicável. 

CGL 6.1 Será permitida a subcontratação. 

6.1.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto no limite máximo de  30% (trinta por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:  

6.1.1.1. É vedada a sub-rogação; 

6.1.2. a subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, devendo a empresa 

indicada pelo licitante contratado, antes do início da realização dos serviços e durante a 

vigência contratual, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificação técnica necessária, nos termos 

previstos neste Edital; 
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6.1.3 em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

Contratado pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela 

compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, 

cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, e 

responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

6.1.4. Será vedada: 

6.1.4.1. a exigência de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas 

específicas;  

6.1.4.2. a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no 

instrumento convocatório; 

6.1.4.3. a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam 

participando da licitação;  

6.1.4.4. a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um 

ou mais sócios em comum com a empresa contratante. 

CGL 6.2 Não será exigida a Subcontratação exclusivamente de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

CGL 7.1.1 Qualquer pessoa jurídica. 

CGL 7.1.2 Não será permitida a participação de Consórcio. 

CGL 7.2.12 Será permitida a participação de Cooperativa de Trabalho.  

Para fins de habilitação, as Cooperativas de Trabalho deverão apresentar os seguintes 

documentos, em conjunto com aqueles previstos no item 13 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 contrato; 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; 
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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 reuniões seccionais; e 

VI - ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação; 

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. 

CGL 10.1 -  Os Pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente pelo 

Sistema Eletrônico: www.compras.rs.gov.br, na área de Informações do Edital.  

 

CGL 10.2 -  Os Pedidos de impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente pelo Sistema 

Eletrônico: www.compras.rs.gov.br, na área de Informações do Edital.  

 

CGL 11.1 As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente: 

 

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

Documentação de Habilitação e demais documentos constantes do envelope nº 01, em 

formato PDF, com a finalidade de facilitar a análise da referida documentação de 

habilitação por parte da Comissão.  

 

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

Proposta de Preços e demais documentos constantes do envelope nº 02, na forma de 

planilha eletrônica protegida, que permita somente a cópia dos dados inseridos com a 

finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão. 

 

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. 

CGL 12.1.4.4 Não será exigida garantia de proposta. 

CGL 12.1.7.1 1) Declaração do licitante de que disporá para a execução do contrato de instalações, 

pessoal qualificado e aparelhamento técnico adequado e disponível para cumprir o objeto 

da licitação. 
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2) Comprovação de experiência em estudos e/ou mapeamentos de potenciais energéticos, 

hídricos e/ou projetos similares ao requerido nesse edital. 

CGL 12.2 Famílias de fornecedores a serem aceitas na apresentação do Certificado de Fornecedor 

do Estado – CFE: 003. 

CGL 13.1.1 Documentos da Proposta Técnica: 

Vide Anexo IV do Termo de Referência. 

CGL 13.2.4 Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global 

superior a R$ 1.257.000,00 (Hum milhão duzentos e cinquenta e sete mil Reais). 

CGL 13.2.13 Não aplicável. 

CGL 15.1 Dos critérios para julgamento da proposta técnica: Vide Anexo “IV – DOS 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS” do Termo de Referência. 

 

Cálculo da nota da proposta de preço (NPP): Vide Anexo “IV – DOS CRITÉRIOS 

PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS” do Termo de Referência. 

CGL 16.4 Os recursos deverão ser protocolado no portal www.compras.rs.gov.br, mediante login. 

CGL 17.1 O prazo para assinatura do contrato é 5 (cinco) dias a contar da convocação formal do 

licitante. 

CGL 17.4 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a contar do recebimento da 

autorização de início dos serviços. 

CGL 18.1 A fiscalização da execução contratual ficará a cargo do Departameto de Energia da 

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. 

CGL 19.1 Ao fim de cada etapa prevista no cronograma de execução físico-financeira, item 10.9 do 

Termo de Referência, a contratada deverá apresentar nota fiscal correspondente, para fins 

de pagamento. 

CGL 21.1 Unidade Orçamentária: 05.01  

Atividade/Projeto: 1741  

Natureza da Despesa – NAD: 3.3.90.39  

Recurso: 0295 

CGL 22.3 1.A CONTRATADA deverá garantir que a gestão dos dados pessoais decorrentes do 

CONTRATO ocorra com base nas Diretrizes e Normas Gerais da LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados, Nº 13.709/2018, que, segundo seu artigo primeiro, dispõe sobre o 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural. 

25/07/2022 09:36:52 SPGG/EPUBLI/DELIC/349641401 TPTP 0050/2022 PUBLICAR 664

21050000016528



 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC RS 

Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

2. A CONTRATADA deverá garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste 

contrato não serão utilizados para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de 

contratação, tampouco os utilizará para finalidade avessa à estipulada por este documento, 

salvo casos previstos em lei. 

3. A CONTRATADA deverá garantir que os dados regulamentados pela LGPD - Lei Geral 

de Proteção de Dados, nº 13.709/2020 estarão armazenados dentro do território nacional, 

salvo exceções de comum acordo com a CONTRATANTE. 

4. É expressamente vedada a análise do comportamento dos titulares dos dados regulados 

pela legislação citada anteriormente com o objetivo de divulgação a terceiros.  

5. A CONTRATADA deverá garantir que a execução do objeto da contratação esteja 

plenamente adequada à LGPD, permitindo assim auditorias solicitadas pela 

CONTRATANTE. 

6. Conforme Termo de Referencia. 

CGL 22.4 Não aplicável. 

CGL 23.1 Não será solicitada Garantia de Cumprimento do Contrato. 

CGL 23.2.1 Não aplicável. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

ATLAS HIDROENERGÉTICO DO RIO GRANDE DO SUL 

Objeto:  

Contratação de empresa especializada para mapeamento dos recursos hídricos do Rio 

Grande do Sul e seu potencial para geração de energia elétrica e desenvolvimento de 

uma base de dados para futuros empreendimentos, promovendo o conhecimento 

inerente à hidroeletricidade. 

 

 

Foto: PCH Kotzian, 13 MW, Júlio de Castilhos/RS 

 

 

 

 

 

 

Junho/2022  
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1. Projeto 

Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul 

2. Objeto 

Mapear os recursos hídricos do Rio Grande do Sul e seu potencial para geração 
de energia elétrica e desenvolvimento de uma base de dados para futuros 
empreendimentos, promovendo o conhecimento inerente à hidroeletricidade. 

3. Justificativa 

Nos últimos anos, assiste-se a um crescente apelo mundial pela redução dos gases de 
efeito estufa, originando vários incentivos ao uso de fontes renováveis para produção 
de energia elétrica e, também, ao uso racional e consciente da energia para mitigar os 
impactos ambientais. Em paralelo, avanços tecnológicos permitiram a redução dos 
custos implicados na produção de energias renováveis, viabilizando a sua expansão. 
Além disso, há uma tendência mundial na descentralização da produção de energia, 
com maior proximidade entre produção e consumo.  A oferta de energia, baseada em 
fontes locais e diversificadas, oferece maior robustez ao sistema elétrico regional e 
contribui na atração de novos investimentos. 

A integração cada vez maior das energias limpas à matriz energética contribui para a 
redução dos gases de efeito estufa (GEE), estabelecendo as condições para que o país 
cumpra os compromissos firmados no Acordo de Paris, resultante da Conferência das 
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP 21, em 2015. O Acordo de Paris 
prevê a redução das emissões dos GEE em 37% para 2025 e em 43% para 2030, tendo 
como referência as emissões em 2005. Para tanto, as Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDC) do Brasil têm como meta ampliar a participação na matriz das 
energias renováveis para 45% e das bioenergias para 18% até 2030 (MMA). 

Os compromissos assumidos no âmbito da COP 21 são reforçados pelo Plano de Ações 

da Agenda 2030, da Organização Nações Unido (ONU), que indica 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para erradicar a pobreza e promover vida digna 

para todos, dentro dos limites do planeta. O Objetivo 7 é “Assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos” tendo como 

metas: 

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis 

a serviços de energia; 

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 

matriz energética global; 

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética; 

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 

tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e 

tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 

investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa; 
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7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento 

de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em 

desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, 

de acordo com seus respectivos programas de apoio; 

Além do objetivo 7 da Agenda 2030, destacam-se os objetivos 13 e 15, que envolvem 

aspectos relacionados ao planejamento e uso sustentável da hidroeletricidade: 

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos 

nacionais; 

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima 

e às catástrofes naturais em todos os países; 

15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos 

financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos 

ecossistemas. 

O crescimento das energias renováveis no mundo, especialmente no Brasil, abre uma 

janela de oportunidades e coloca a energia como um dos setores econômicos mais 

dinâmicos. Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o financiamento dos 

compromissos assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris movimentará 

aproximadamente U$ 100 bilhões por ano.  

Nesse contexto, a exploração dos recursos hídricos para produção de energia elétrica 

tem se mostrado uma solução importante e extremamente viável. 

O Rio Grande do Sul reúne condições atrativas para a instalação de usinas hidrelétricas 

e para o estabelecimento de empresas fabricantes de equipamentos da cadeia produtiva 

e prestadores de serviços em projetos, vendas, montagem e manutenção, agregando 

tecnologia, gerando empregos e renda na economia gaúcha. Neste sentido, cabe ao 

Estado contribuir no desenvolvimento deste setor, através de políticas que ampliem a 

sua competitividade e sua atratividade em relação a novos investimentos.  

Ao mesmo tempo, há o desafio de avaliar, dentre a variedade de sítios para 

aproveitamento do recurso hidroenergético, aqueles que devem, de fato, serem 

utilizados e aqueles que, por fatores diversos, devem ser conservados. Essa avaliação, 

num contexto de formulação de política regional, é fundamental para o uso sustentável 

e racional dos recursos naturais do estado, além de propiciar mais segurança aos 

investimentos a serem realizados no setor. 
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No tocante às Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), esse contexto é ainda mais 

relevante. As PCHs não são individualmente planejadas pelo Poder Concedente. 

Embora tenhamos leilões de energia nova que eventualmente são específicos para 

pequenas centrais, o planejamento não é determinativo, ou seja, não são definidas 

exatamente quais centrais serão licitadas. Assim, o papel dos estados no planejamento 

da expansão desse tipo de geração se torna ainda mais importante. 

A elaboração do Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul torna-se fundamental para 

exibir as informações detalhadas da distribuição dos recursos hídricos do Estado, 

apontando os locais com potencial para a implantação de usinas hidrelétricas.  

É uma ferramenta fundamental para a atração de investimentos para o setor e para 

subsidiar políticas públicas de planejamento relacionadas ao suprimento de energia, ao 

processo de transição energética e ações de desenvolvimento regional. 

De uma forma mais abrangente, o Atlas Hidroenergético contribui com iniciativas 

relacionadas às diretrizes das políticas de transição energética, como o enfrentamento 

às mudanças climáticas, o atendimento ao Acordo de Paris e Agenda 2030. Localmente, 

contribui na construção de estratégias que visem o desenvolvimento econômico, com 

crescimento de emprego e renda locais, atrelados à política ambiental do Estado. 

4. Objetivos Gerais 

Mapeamento dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul e seu potencial para a 
geração de energia elétrica e o desenvolvimento de uma base de dados para 
futuros empreendimentos, promovendo o conhecimento inerente à 
hidroeletricidade. Dentro deste contexto, espera-se obter resultados que 
permitam a apresentação do potencial da energia hídrica no estado do Rio 
Grande do Sul, servindo de vetor para o desenvolvimento do setor hidroelétrico 
e da sua cadeia produtiva. Serão mostrados os rios existentes em solo gaúcho, 
e suas possibilidades de aproveitamento, apontando aqueles com potencial de 
utilização para a produção de energia elétrica. 

Serão apresentadas as condições básicas a serem observadas para o 
desenvolvimento de projetos de usinas hidrelétricas, relacionadas à legislação e 
respectiva regulamentação ambiental e de gestão dos recursos hídricos.  

5. Objetivos Específicos 

a) Mapear e caracterizar as Bacias e Sub-bacias Hidrográficas do Estado do RS 

b) Mapear os projetos hidrelétricos do Rio Grande do Sul: 

a. Projetos Hidrelétricos em operação, por porte; 

b. Projetos Hidrelétricos em construção, por porte; 
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c. Projetos Hidrelétricos com construção não iniciada, por porte; 

d. Projetos com Reservas Hídricas e ou Outorgas concedidas, por porte. 

c) Contextualizar o setor hidrelétrico, em relação à sua relevância na produção 
de energia, às tecnologias existentes, políticas públicas, gestão dos recursos 
hídricos, mercado e impactos e benefícios ambientais.  

d) Identificar o potencial hidroenergético e tipos de usinas geradoras, para as 
bacias e/ou sub-bacias e rios com estudos de inventário. 

e) Estimar o potencial hidroenergético para as bacias e/ou sub-bacias e rios sem 
estudos de inventário. 

f) Mapear o potencial hidroenergético do Estado, relacionando-o com o Mapa 
de Diretrizes para o Licenciamento Ambiental de PCHs e Centrais de 
Geração Hidrelétricas (CGHs) no Estado do Rio Grande do Sul (Resolução 
CONSEMA 388/2018).  

g) Elaborar o Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul, mapeando os 
Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul para uso energético e 
seu respectivo potencial. 

h) Disponibilizar os resultados, mapas e base dados em plataforma online, 
interativa. 

i) Disponibilizar publicação do Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul, em 
formato e qualidade similares aqueles apresentados para o Atlas Eólico 
(2014) e o Atlas Solar (2018), conforme descrito na Proposta Comercial, 
constante neste Termo de Referência. 

j) Disponibilizar Mapa de Parede com o potencial hidroenergético do Estado, 
por Bacia Hidrográfica, em escala não menor a 1:750.000. 

6. Introdução 

A disponibilidade de energia é estratégica, na medida em que a infraestrutura básica - 
energia, transporte e comunicação - é pré-requisito fundamental para o 
desenvolvimento econômico e social. Existe uma relação direta entre o crescimento do 
consumo de energia elétrica e o crescimento da atividade econômica, razão pela qual, 
em nações em plena fase de crescimento, é imputada a necessidade do aumento da 
oferta de eletricidade. 

Estudos conjuntos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), que indicam a projeção do consumo de energia elétrica para período 2021-2026, 
apontam para Região Sul um crescimento de 3,9%a.a., passando de 88.703GWh 
(92.760GWh, já efetivado, com crescimento de 4,57% em relação ao previsto), para 
108.990GWh, implicando a necessidade permanente de investimentos na produção e 
transmissão de energia1. 

Neste sentido, a eletricidade de fonte hídrica continua se destacando como sendo uma 
das opções mais importantes do ponto de vista ambiental, dentre aquelas consideradas 
portadoras de futuro, é competitiva se comparada às outras fontes e o Rio Grande do 

                                                      
1Nota Técnica EPE-DEA 002/2022 
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Sul possui condições naturais excelentes para a sua viabilização, com um parque 
industrial maduro e desenvolvido. 

A oferta de energia baseada em fontes locais oferece maior robustez ao sistema elétrico 
regional, contribuindo como fator relevante para a competitividade da região na atração 
de novos investimentos seja qual for o segmento. 

7. Energia Hídrica no Rio Grande do Sul 

O Rio Grande do Sul tem vocação para o setor, contando com 25 Bacias Hidrográficas2, 
possui formação peculiar de relevo, com vastas regiões de morros, particularmente na 
metade norte do Estado. Essa condição natural resulta, normalmente, em vales bem 
encaixados, facilitando a implantação dos empreendimentos hidrelétricos e evitando 
grandes áreas alagáveis. 

No Estado, existem (março 2022) 135 Usinas Hidrelétricas instaladas totalizando 
4,62GW, distribuídos entre 16UHEs3, 41PCHs e 78CGHs e mais 336MW em projetos, 
em diferentes estágios de licenciamento ambiental.  

As Hidrelétricas com potência instalada acima de 5 MW (PCHs e UHEs) competem tanto 
no mercado livre quanto no mercado regulado de contratação de energia elétrica. As 
CGHs também podem entrar nesses dois mercados, além de participarem do setor de 
Geração Distribuída. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da Resolução Normativa 
(REN) nº 482, de 17/04/2012, revisada pela REN nº 687, de 24/11/2015, deu o primeiro 
grande passo para viabilizar a geração distribuída no Brasil, ao estabelecer as 
condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas 
de distribuição de energia elétrica e para o sistema de compensação de energia elétrica. 

Em relação aos incentivos tributários, existe isenção do ICMS incidente sobre a energia 
elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora de energia elétrica na 
quantidade correspondente à injetada na rede de distribuição por essa mesma unidade, 
aplicando-se a cobrança de ICMS somente sobre a diferença líquida sobre o que foi 
consumido, através do convênio ICMS/CONFAZ 16/2015, com adesão do RS através 
do convênio ICMS 157/2015 e do Decreto Lei nº 52.964, concede, a partir do dia 01 de 
junho de 2016. Também está prevista a isenção do ICMS nas operações com diversos 
equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, 
através do Convênio ICMS/CONFAZ 101/97. 

Assim, o Rio Grande do Sul reúne condições atrativas para a instalação de usinas 
hidrelétricas e passa a ser também atrativo para o estabelecimento de empresas 
fabricantes de máquinas e equipamentos da cadeia produtiva, bem como para 
prestadores de serviços especializados (engenharia, logística, montagem e 
manutenção). Consequentemente, há oportunidade para geração de empregos 
qualificados, adensamento de conteúdo tecnológico no tecido econômico gaúcho e 
impacto positivo na geração de renda e poder de consumo da economia gaúcha. 

8. Produtos Cartográficos 

Nesse item, foram elencados os principais produtos cartográficos que 
deverão integrar o Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul, cuja proposta 

                                                      
2 Conforme Decreto Estadual nº 53.885/2018. As Bacias Hidrográficas estão descritas em https://www.sema.rs.gov.br/bacias-

hidrograficas. 
3 CGH – até 5MW; PCH – entre  5 e 30MW; UHE – maior que 30MW 
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busca dar continuidade aos Atlas Eólico e Solar, em relação à apresentação 
e à abrangência temática. Assim, o Atlas Hidroenergético deverá contemplar, 
além dos produtos cartográficos vinculados aos recursos hídricos no Estado, 
mapas, textos, tabelas e gráficos, envolvendo as temáticas econômica, 
social, ambiental e de infraestrutura, considerando estudos relacionados às 
potencialidades, já mapeadas, das fontes eólica, solar e de biomassa, 
espelhados nas estruturas dos Atlas Eólico e Solar. 

 

8.1. Caracterização Socioeconômica  

 Distribuição da população, por Regiões Funcionais dos COREDES4; 

 Crescimento Anual da População, por Regiões Funcionais dos COREDES; 

 Produto Interno Bruto (PIB) e PIB per capita, por Regiões Funcionais dos 
COREDES; 

 Valor Agregado Bruto (VAB), por Regiões Funcionais dos COREDES 

 VAB da Agropecuária 

 VAB da Indústria 

 VAB de Serviços 

Fontes: IBGE, DEE/SEPLAG, DPG/SEPLAG 

8.2. Infraestrutura de Transporte 

 Modais de Transporte - Rodovias, Ferrovias, hidrovias e aeroportos 

Fonte: DNIT, Secretaria dos Transportes e DAER, DPG/SEPLAG 

8.3. Energia Elétrica  

 Geração de Energia Elétrica: Tabelas com a Capacidade Instalada agregada 
por fonte e por usina; 

 Projetos de Usinas no RS em Licenciamento Ambiental; 

 Mapa e Tabela com as Concessionárias e Permissionárias de Distribuição 
de Energia Elétrica; 

 Mapa do Sistema Elétrico do Rio Grande do Sul com as Linhas de 
Transmissão atuais e planejadas; 

 Consumo de Energia Elétrica: Gráfico do Histórico Anual da Produção, 
Importação e Consumo Setorial de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul; 

 Geração Distribuída; 

Fonte: ANEEL, CCEE, ONS e SEMA/FEPAM 

 

8.4. Caracterização Geográfica/Geomorfológica 

 Modelo de Elevação 

                                                      
4 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES). 
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 Modelo Digital de Relevo 

8.5. Climatologia 

 Precipitação média anual 

 Precipitação média sazonal 

 Temperatura média anual 

 Temperatura média sazonal 

Fontes: INMET, SEMA/DRH 

8.6. Meio Ambiente 

 Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Assentamentos e Quilombolas 

 Diretrizes para o Licenciamento Ambiental de PCHs e CGHs no Estado do Rio 
Grande do Sul (Resolução CONSEMA 388/2018) 

 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

 Barragens (segurança de barragens) 

Fontes: IBAMA, ICMBio, SEMA, FEPAM, FUNAI, Fundação Palmares, DPG/SEPLAG 

8.7. Recursos Hídricos – Territoriais 

 Regiões Hidrográficas 

 Bacias e Sub-bacias do Rio Grande do Sul 

 Recursos de dominialidade da União e do Estado 

Fonte: ANA, DRHS/SEMA 

8.8. Gestão dos Recursos Hídricos 

 Bacias Hidrográficas com e sem Plano de Bacias; 

8.9. Estudos de Inventário 

 Bacias, sub-bacias e rios inventariados e respectivos aproveitamentos 

 Bacias, sub-bacias e rios não inventariados 

8.10. Empreendimentos Hidrelétricos e Tecnologias 

 Empreendimentos Hidrelétricos em Operação, em Construção e com Construção 
Prevista, por porte 

 Eixos Disponíveis 

 Empreendimentos com Reserva de Disponibilidade Hídrica e ou Outorga 

 Empreendimentos por tipo a fio d’agua ou reservatório 

8.11. Riscos e Conflitos Potenciais 

 Áreas de Irrigação 

 Bacias, sub-bacias e rios mais impactados pelos períodos de estiagem.  

 Espécies ameaçadas, por bacias, sub-bacias e rios 
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Fonte: ANA, SEAPA, SEMA 

8.12. Potencial Hidroenergético 

 Potencial hidroenergético, por bacia e/ou sub-bacia e rios com estudos de inventário.  

Fonte: Inventários ANEEL (397 trechos estudados: 109 aceitos, 282 aprovados, 6 não 

estudados); Estações Fluviométricas, ANA/CPRM 

 Potencial hidroenergético estimado para bacias e/ou sub-bacias e rios sem estudos 
de inventário.  

Fonte: Estações Fluviométricas, Regionalização de Vazões (SEMA). 

 Potencial hidroenergético total, por bacia e/ou sub-bacia e rios (potencial 
hidroenergético, por bacia e/ou sub-bacia e rios com estudos de inventário somado 
ao potencial hidroenergético estimado para as bacias e/ou sub-bacias e rios sem 
estudos de inventário) 

 Potencial hidroenergético total com restrições, por bacia e/ou sub-bacia e rios 
(potencial hidroenergético total após a sobreposição das restrições ambientais, 
riscos e conflitos potenciais). 

9. Metodologia 

A metodologia para a produção do presente estudo, em especial dos produtos 

cartográficos relacionados ao potencial hidroenergético (item 8.12), deverá ser proposta 

pela empresa a ser contratada para elaboração do Atlas Hidroenergético. A proposta 

apresentada pela empresa contratada será submetida à avaliação, contribuições e 

aprovação pelo Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria SEMA 171/2020, para 

elaboração do Termo de Referência e acompanhamento da execução do Atlas 

Hidroenergético do Rio Grande do Sul. 

 A metodologia proposta deverá ter seu procedimento descrito de forma 
pormenorizada. 

 Deverá ser apresentada a definição da melhor escala de trabalho, não menor que 
1:750:000. 

 Deverão ser utilizados dados de bacias e/ou sub-bacias e rios inventariados e não 
inventariados junto à ANEEL, bem como outras fontes de dados reconhecidas por 
instituições da área de recursos hídricos e geração de energia. 

 Deverá ser proposto método de modelagem hidrológica para aquelas áreas que não 
possuem dados quantitativos suficientes, visando estimar o potencial 
hidroenergético. 

 Após o levantamento do potencial hidroenergético (Produto Cartográfico 8.12), 
deverão ser sobrepostos os mapas de meio ambiente e riscos potenciais. 

 Deverão ser descritas as incertezas e as lacunas do estudo. 

 Poderão ser propostos outros produtos cartográficos que não aqueles mencionados 
neste Termo de Referência com vista a mensurar o potencial hidroenergético dos 
recursos hídricos do estado, ou a indicar a inter-relação entre a atividade de geração 
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a partir de fonte hídrica com outras componentes ambientais ou socioeconômicas 
não mencionadas, e que venham a enriquecer o estudo. 

 A elaboração do Atlas Hidroenergético não demandará campanhas/coletas de 
campo, a não ser em casos excepcionais e pontuais, para sanar dúvidas sobre 
dados conflitantes nos bancos de dados já existentes. 

 O Banco de dados fornecido ao final do estudo deverá estar em formato compatível 
com a rede SEMA/FEPAM. 

 Os produtos do geoprocessamento deverão obedecer a Diretriz Técnica Nº. 01/2017 
que trata da apresentação de arquivos de dados geoespaciais digitais disponíveis 
em http://www.fepam.rs.gov.br/CENTRAL/DIRETRIZES/DT-001-2017.PDF. 

9.1. Exemplo de mensuração do potencial hidroenergético 

O potencial hidroenergético do Rio Grande do Sul, a ser identificado e disponibilizado 

no Atlas, deverá ser determinado a partir de variáveis hidráulicas de interesse como, por 

exemplo, vazão e queda hidráulica. Como referência, apresenta-se aqui a metodologia 

adotada no Atlas Hidroenergético da Colômbia, cuja referência encontra-se no Anexo II 

– Estudos Similares ao Atlas Hidroenergético do RS. 

Apesar das diferenças geomorfológicas existentes entre os dois países, busca-se aqui 

indicar um exemplo de como tal potencial pode ser mensurado. Foi utilizada a seguinte 

equação: Pot: γ . Q. ∆H . Μ 

Onde, Pot, é a potência gerada; γ é o peso específico da água; Q, é o fluxo turbinado; 

∆H, é a queda hidráulica; e µ é a eficiência do sistema. 

O fluxo e a queda hidráulica são as variáveis que determinam a disponibilidade de 

energia no local selecionado para o aproveitamento hidrelétrico, o estudo focou-se em 

determinar essas variáveis na configuração geográfica da Colômbia. 

É apresentada a relação de potencial hidrelétrico com o fluxo e queda hidráulica, e se 

infere que, com aumento de qualquer uma dessas duas variáveis, o potencial teórico 

cresce, determinando, também o tipo de usina gerado. 

O potencial hidrelétrico, apresentado Atlas Hidroenergético da Colômbia foi calculado a 

partir da queda hidráulica, usando cartografia do Instituto Geográfico Agustín 

Codazziigac (IGAC), na escala 1: 100.000. O fluxo foi determinado, utilizando-se as 

metodologias descritas nos capítulos 2 e 3. Importante destacar que as estimativas 

realizadas não exigiram levantamento de informações em campo. 

9.1.1. Fluxo Aproveitável 

Foi estabelecido como fluxo aproveitável Q95, este será sempre um valor inferior ao 

fluxo médio do rio no local do aproveitamento. Foram apresentados os fluxos obtidos 

sobre a rede de drenagem de todo o país, considerando intervalos compreendidos entre 

1m³/s e superiores a 3.000 m³/s. 
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9.1.2. Queda Hidráulica  

É a diferença de cota entre o ponto de captação de água e as turbinas; quando maior 

diferença de cota, maior potência hidráulica disponível. 

Cada um dos rios analisados da rede de drenagem foi estudado em trechos de 30 m, 

para que esse comprimento fosse consistente com o modelo digital do terreno (MDT) 

disponível para todo o país. Para o cálculo da queda hidráulica em cada uma das seções 

estudadas, assumiu-se que o comprimento horizontal (Lc), entre a captação e as 

turbinas, corresponde aos valores de 0,2 km; 1 km e 5 km. Foram apresentadas as 

quedas hidráulicas médias para subzonas hidrológicas adotadas pelo Instituto de 

Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM), para caracterização 

hidrológica do país. Identifica-se, por exemplo, que a zona andina, por sua orografia 

apresenta as maiores quedas hidráulicas. 

9.1.3. Restrições do Aproveitamento Hidroenergético 

Existem restrições de caráter social e ambiental que, embora não interfiram no 

comportamento físico e mecânico do sistema, restringem e/ou condicionam legalmente 

seu uso. As variáveis que impõem essa condição são: a existência de parques e/ou 

reservas áreas naturais e/ou protegidas e áreas de banhados. Existem outros aspectos 

que podem influenciar na capacidade de exploração de uma zona; no entanto, não 

sendo estritamente restritivo, não são considerados variáveis que afetam e/ou diminuem 

a geração hidrelétrica. 

9.1.4. Potencial Hidroenergético 

A partir do fluxo (Q95) e da queda hidráulica, ao longo do rio, se calculou a potência 

hidráulica como o produto destas variáveis e a eficiência do sistema. Se analisaram três 

opções de queda hidráulica para longitudes de 0,2 km; 1 km e 5 km, obtendo para cada 

uma delas a potência hidráulica. 

Mediante a álgebra de mapas, foram multiplicadas as variáveis distribuídas 

espacialmente (Q95 x ΔH x γ), obtendo-se um potencial hidroenergético teórico. Este 

valor de potencial não contempla a eficiência dos equipamentos mecânicos, que é 

particular de cada projeto e de cada tipo de turbina; e não contempla as perdas 

hidráulicas entre a captação do desenvolvimento a fio d’água e a casa de máquinas, 

incluindo a condução. 

Os valores de potencial obtidos apresentados nos mapas do atlas não contemplam 

projetos simultâneos, ou seja, se for instalada uma central hidroelétrica em certo ponto, 

o potencial hidrelétrico deste afeta diretamente a possibilidade de aproveitar o potencial 

hidrelétrico de um ponto a jusante. Devido a isso, se realizou uma análise por subzona 

hidrográfica, selecionando unicamente os valores máximos do potencial teórico 

aproveitável para cada uma delas e para longitudes de condução de 0,2 km; 1 km e 5 

km. 

Para identificar pontos ótimos para o aproveitamento hidrelétrico, se selecionou para 

cada subzona hidrográfica e para cada faixa de classificação das centrais, segundo sua 

capacidade de geração, o trecho de rio que apresenta maior potencial hidrelétrico 

utilizável.  

10. Proposta Comercial 

A proposta comercial deverá valorar os seguintes itens:  
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10.1. Qualificação Técnica - A empresa deverá demonstrar sua experiência 
no tema objeto deste edital bem como apresentar a relação dos profissionais e 
respectivos currículos que comprovem a capacitação para a execução do 
trabalho aqui proposto. 

a) A equipe mínima deverá ser composta por: 

  Profissional com experiência na coordenação de trabalhos afins 
ao objeto deste Termo de Referência; 

 Profissional com especialização em recursos hídricos e 
experiência em trabalhos afins ao objeto deste Termo de 
Referência; 

 Profissional com especialização em eletricidade e experiência em 
trabalhos afins ao objeto deste Termo de Referência; 

 Profissional de Geoprocessamento: com formação de nível 
superior com especialização em Geoprocessamento e experiência 
em trabalhos afins ao objeto deste Termo de Referência. 

 

10.2. Mapeamento do Potencial e Elaboração do Atlas Hidroenergético do 
Rio Grande do Sul - Conforme atividades especificadas neste Termo de 
Referência, em acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 

 

10.3. Impressão do Livro do Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul - 
Serviços de editoração, capa, revisão ortográfica e gramatical, provas de capa e 
miolo, ISBN (International Standard Book Number), ficha catalográfica, arte 
finalização e impressão, com as seguintes especificações: 

a) Quantidade: 200 (duzentos) exemplares. 

b) Capa: 

 Capa dura;  
 Formato fechado: 333 mm x 320 mm; 
 Papel: papel tipo Couché fosco 170 g + papelão 2 mm. 
 Cores: 4 X 1 cores em escala CMYK 

 

c) Guardas: 

 Duas folhas; 
 Tipo de Papel: Markatto Finezza Bianco 250g; 
 Cores: 4 X 1 cores em escala CMYK 

d) Miolo: 

 Quantidade de páginas: entre 100 e 200, podendo variar para mais ou 
menos; 

 Papel: papel tipo Couché Brilho 170 g 
 Cores: 4x4 1 cores em escala CMYK 
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10.4. Impressão de Mapa de Parede do Atlas Hidroenergético do RS - Com 
serviços de editoração, arte finalização e impressão, com as seguintes 
especificações: 

b) Quantidade: 50 (cinquenta) exemplares. 

c) Formato: 1000 mm x 700 mm 

d) Papel: papel tipo Couché brilho 250 g. 

e) Cores: 4 X 1 cores em escala CMYK 

 

10.5. Versão em meio digital do Atlas Hidroenergético do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 

10.6. Versão do Atlas Hidroenergético do RS em plataforma online, 
interativa, com acesso aos resultados, mapas e base de dados. 

 

10.7. Banco de dados - Em formato compatível com a rede SEMA e FEPAM e 
que permita a atualização periódica de dados. 

 

10.8 Observações relevantes 

 Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, e neles deverão estar incluídos todos 
os impostos, taxas e encargos da contratada relativos aos serviços propostos, 
incluindo despesas eventuais de deslocamento, em caso de necessidade para 
execução do Atlas Hidroenergético.  

 O potencial hidroenergético do RS terá como base os inventários e estudos já 
realizados para as bacias e/ou sub-bacias hidrográficas e principais rios. Nos casos, 
que a contratada identificar inexistência de inventários e ou estudos prévios para 
bacias e/ou sub-bacias e rios específicos, o potencial deverá ser estimado, com base 
em metodologia a ser apresentada pela contrata. 

 A elaboração do conteúdo, forma e layout do atlas (livro), e mapa de parede será 
realizada pela Contratada, sob o acompanhamento e supervisão da Secretaria do 
Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e do Grupo de Trabalho. O layout deverá 
ser incorporado dentro do mesmo projeto gráfico dos Atlas Eólico e Solar do Rio 
Grande do Sul, criando-se, assim, uma identidade visual para esses trabalhos. 

 Mensalmente, a contratada reunir-se-á com a contratante e o Grupo de Trabalho 
(Portaria SEMA nº 171/2020) para apresentação do andamento dos trabalhos. E ao 
final de cada etapa do cronograma físico-financeiro, os resultados alcançados e a 
metodologia utilizada para tal, assim como os produtos cartográficos, deverão ser 
apresentados pela contratada à SEMA e Grupo de Trabalho, para apreciação e 
aprovação. 

 A versão final do Atlas Hidroenergético será antecedida de revisão e correções, 
quando necessário, a serem realizadas conjuntamente pela contratada e 
contratante, auxiliados pelo Grupo de Trabalho. 

 Este documento apresenta, em seu Anexo III, referências dos principais bancos de 
dados e estudos, relacionados aos recursos hídricos e energia elétrica, no Brasil e 
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Rio Grande do Sul, que deverão ser utilizados para elaboração do Atlas 
Hidroenergético, podendo a contratada utilizar e agregar novas informações de 
outros bancos de dados, desde que com confiabilidade atestada. 

 A empresa a ser contratada poderá constituir consórcio e subcontratar os serviços 
de terceiros, em consonância com o Edital e Folha de Dados. 

 

10.9 Cronograma Físico-Financeiro 

O Cronograma de Execução Física terá duração máxima de e 12 (doze) meses, o qual 
ser dividido em três etapas/fases: 

a) Cronograma de Execução Física 

Etapa 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Primeira 

Etapa                         

Segunda 

Etapa                         

Terceira 

Etapa                         

As etapas deverão contemplar os temas e produtos a serem desenvolvidos de 
acordo com o Anexo I deste Termo de Referência - Proposta de Estrutura Básica 
do Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul, da seguinte forma: 

 Primeira Etapa deverá contemplar os temas e produtos previstos nos 
capítulos: 1 - Introdução, 2 - O Estado do Rio Grande do Sul, 3 - Contexto do 
Setor Hidrelétrico, 4 - Meio Ambiente, 5 - Recursos Hídricos no Rio Grande 
do Sul e 6 - Energia Hidrelétrica e Tecnologia; 

 Segunda Etapa: deverá contemplar os temas e produtos previstos nos 
capítulos: 7 - Riscos e Conflitos, 8 - Metodologia de elaboração do trabalho e 
Caracterização das variáveis, 9 - Potencial Hidroenergético, 10 - Apêndices, 
11 - Descrição das Variáveis e 12 - Referências Bibliográficas; 

 Terceira Etapa deverá contemplar a entrega dos livros, mapas de parede, 
versão digital do Atlas Hidroenergético, plataforma online e banco de dados. 
 
b) Cronograma de Execução Financeira 

O pagamento será realizado em três parcelas; o mesmo deverá ocorrer após a 

finalização de cada etapa prevista no Cronograma de Execução Física, mediante 

entrega de relatório, o qual deverá ser aprovado pelo Grupo de Trabalho (Portaria SEMA 

171/2022) e apresentação de nota fiscal. O valor de cada parcela deverá a obedecer a 

seguinte proporcionalidade:   
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  Pagamento (%) 

Final da Primeira Etapa 20% 

Final da Segunda Etapa 30% 

Final da Terceira Etapa 50% 

Total 100% 
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ANEXO I 

Proposta de Estrutura Básica do Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul 

Os resultados dos estudos e mapeamento deverão ser consolidados no Atlas 
Hidroenergético do Rio Grande do Sul, apresentado na forma de livro e mapa de parede, 
contemplando os seguintes conteúdos: 

1. Introdução 

Texto introdutório sobre o trabalho 

2. O Estado do Rio Grande do Sul 

 Demografia; 

 Economia – com a distribuição espacial das Atividades Agropecuária, Indústria e 
Serviços; 

 Transportes – rodovias, hidrovias, ferrovias e aeroportos; 

 Energia Elétrica no Rio Grande do Sul 

 Geração de Energia Elétrica: Tabelas com a Capacidade Instalada 
agregada por fonte e por usina; 

 Projetos de Usinas no RS em Licenciamento Ambiental; 

 Mapa e Tabela com as Concessionárias e Permissionárias de Distribuição 
de Energia Elétrica; 

 Mapa do Sistema Elétrico do Rio Grande do Sul com as Linhas de 
Transmissão atuais e planejadas; 

 Consumo de Energia Elétrica: Gráfico do Histórico Anual da Produção, 
Importação e Consumo Setorial de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul; 

 Geração Distribuída; 

 Caracterização Geográfica 

 Relevo, segundo dados do modelo SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) - As 
características de revelo do Rio Grande do Sul, como condição favorável para 
implementação de hidrelétricas. 

 Climatologia, com destaque às condições de chuva e estiagens. 

3. Contexto do Setor Hidrelétrico 

 A hidreletricidade no Brasil e Rio Grande do Sul, o desenvolvimento do setor, as 
políticas públicas e o planejamento do setor, tipos de geração (centralizada e 
distribuída), tecnologias e as formas de comercialização da energia gerada 
(regulada, livre e autoprodução). 

4. Meio Ambiente 

 Licenciamento ambiental; 

 Legislação Ambiental do Rio Grande do Sul relacionada ao Setor de 
Energia e aos Recursos Hídricos 

 Mapa das Diretrizes para o Licenciamento Ambiental de PCHs e CGHs no 
Estado do Rio Grande do Sul (Resolução CONSEMA 388/2018) 

 Áreas de Proteção: Tabelas e Mapa das Unidades de Conservação, Terras 
Indígenas, Quilombos e Assentamentos Rurais 
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 Empreendimentos Hidrelétricos e a Mata Atlântica 

 Segurança de Barragens 

5. Recursos Hídricos no Rio Grande do Sul 

 Regiões Hidrográficas 

 Bacias e Sub-bacias do Rio Grande do Sul 

 Recursos de dominialidade da União e do Estado 

 Estudos para Aproveitamento Hídrico 

 Inventários Hidrelétricos, existentes e em fase de elaboração, suas etapas e 
procedimentos para sua aprovação 

 Eixos Disponíveis 

 Outorgas de autorização para exploração de aproveitamentos hidrelétricos 

 Viabilidade Técnica e Econômica de Usina Hidrelétrica 

 Localização e descrição das estações pluviométricas e fluviométricas 

 Gestão das Bacias Hidrográficas 

 Bacias Hidrográficas com e sem Plano de Bacias 

 Diretrizes de Usos dos Planos de Bacias 

 Bacias, sub-bacias e rios inventariados e respectivos aproveitamentos 

 Bacias, sub-bacias e rios não inventariados 

6. Energia Hidrelétrica e Tecnologia 

  Evolução da Energia Hidrelétrica no Brasil e Rio Grande do Sul 

 Tecnologia e configurações possíveis de Usinas 

 Tipos de Barramento 

 Tipos de Turbina 

 Portes de Usinas Hidrelétricas 

 Energia Hidrelétrica no Rio Grande do Sul 

 Empreendimentos Hidrelétricos em Operação, em Construção e com 
Construção Prevista 

 Eixos disponíveis 

 Empreendimentos com Outorga junto à ANEEL 

 Empreendimentos a fio d’agua ou reservatórios 

 Empreendimentos em Licenciamento junto à Fepam, por etapa de 
licenciamento 

 Empreendimentos com pedidos de Reserva Hídrica e Outorga, junto ao DRHS 

 Empreendimentos no Rio Uruguai  

7. Riscos e Conflitos 

 Conflitos com outros usos, destacando a irrigação e o desenvolvimento da 
agricultura no RS. 

 As espécies ameaçadas e as restrições de desenvolvimento de novos projetos 
hidrelétricos. 
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 Estiagem no Rio Grande do Sul (previsão/tendência de futuro para macrorregiões 
no RS) 

8. Metodologia de elaboração do trabalho e Caracterização das Variáveis 

9. Potencial Hidroenergético 

 O Potencial Hidroenergético do Rio Grande  do Sul, por bacia e/ou sub-bacias e rios, 
com estudos de inventário. 

 O Potencial Hidroenergético Estimado do Rio Grande do Sul, das bacias e/ou sub-
bacias e principais rios não inventariados. 

 O Potencial Hidroenergético do Rio Grande do Sul disponível, por bacias e/ou sub-
bacias e principais rios. 

10. Apêndices 

11. Descrição das Variáveis 

12. Referências Bibliográficas 
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ANEXO II 

Estudos Similares ao Atlas Hidroenergético do RS 

Complementa o levantamento bibliográfico, realizado junto às principais instituições 

públicas, vinculadas aos setores de energia e de recursos hídricos, a busca de outros 

estudos semelhantes ao Atlas Hidroenergético do Rio Grande do Sul e que podem ser 

utilizados como referência metodológica. 

1. Atlas Hidroenergético da Colômbia - 2015 

Endereço Eletrônico: Atlas Hidroenergético da Colômbia5  

Realizado pela Unidade de Planejamento Mineiro-Energético – UPME – em conjunto 

com a Universidade Javeriana. É o primeiro atlas do Potencial Hidroenergético da 

Colômbia. 

O documento apresenta um conjunto de mapas que permite identificar pontos 

geográficos para execução de projetos hidrelétricos, possibilitando orientar investidores 

para que realizem estudos com maior profundidade e detalhes em áreas de interesse. 

No momento do estudo, havia uma capacidade elétrica instalada de 15 GW, dos quais 

10 GW correspondiam à geração hidráulica. Com os novos estudos foi possível estimar 

um potencial de até 6 vezes este valor, em um total de 56 GW apenas em projetos 

hídricos segundo diretor geral da UPME. 

2. The National Hydropower Map USA - 2018 

Endereço Eletrônico: The National Hydropower Map USA 6 

Site com conteúdo desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge, gerenciado 

pela UT-Battelle para o Departamento de Energia dos EUA. Apresenta as seguintes 

seções: 

 Ferramentas geoespaciais: úteis para fins como localização e exploração de usinas 
hidrelétricas, represas, geradores e informações de projeto associadas; 
Visualização de características hidrológicas e ambientais em relação ao 
desenvolvimento hidrelétrico existente e potencial; explorar tendências de geração 
de energia hidrelétrica; identificar e explorar o potencial de desenvolvimento de 
novas hidrelétricas; identificação e remoção de potenciais barreiras ambientais ao 
desenvolvimento de hidrelétricas. 

                                                      
5 https://www1.upme.gov.co/Paginas/Primer-Atlas-hidroenergetico-revela-gran-potencial-en-
Colombia.aspx 
6 https://hydrosource.ornl.gov/market-info-and-dataexisting-hydropower-assetsexisting-hydropower-asset-

maps/national-hydropower 
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 Informações e dados do mercado, que contém informações como relatórios de 
mercado e tendências de hidrelétricas, ativos hidrelétricos existentes e dados 
históricos. 

 Potencial hidrelétrico, que contém avaliação de recursos de desenvolvimento de 
alcance e fluxo, que fornece aos usuários dados com detalhamento do potencial de 
desenvolvimento de novas hidrelétricas, em segmentos de fluxo, que atualmente 
não possuem instalações hidrelétricas; avaliação de barragens existentes, que não 
operam para geração de energia; e rede de cursos para hidrelétricas, modelo padrão 
(SMH) Explorer, que é uma plataforma geovisual que possibilita análises e consultas 
de dados dos módulos energia-água-ambiente. 

 Informação ambiental, dividida nas seções: avaliações de impactos das alterações 
climáticas, sistema de classificação de fluxos dos EUA, atributos ambientais e 
mitigação ambiental. 

Além destes estudos internacionais, outras Unidades da Federação desenvolveram 

estudos sobre os recursos hídricos. 

3. Atlas Digital das Águas de Minas  

Endereço Eletrônico: Atlas Digital das Águas de Minas  

“O “Atlas Digital das Águas de Minas” é um mapeamento completo e atualizado sobre 

os recursos hídricos superficiais do Estado de Minas Gerais. È um recurso inédito no 

Brasil e se encontra alicerçado na tecnologia dos sistemas de informações geográficas, 

o que permite um grande avanço na maneira de produzir e transferir conhecimentos 

através da internet. (...) O sistema de consulta do ATLAS foi desenvolvido de forma a 

permitir o acesso à sua base de dados através da consulta espacial georreferenciada e 

também através da consulta informativa. As informações hidrológicas se encontram 

disponibilizadas por região hidrográfica e por unidade de planejamento e gestão de 

recursos hídricos. ”7 

4. Atlas dos Recursos Hídricos do Ceará 

Endereço Eletrônico: Atlas dos Recursos Hídricos do Ceará 

“O Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará é um Sistema de 

Informação Geográfica, onde informações sobre recursos hídricos e infraestrutura 

hídrica são publicados na Internet por meio de ferramentas WebGIS. Proporciona aos 

usuários – sejam eles especialistas, técnicos ou o público em geral – o acesso a uma 

quantidade significativa de informações atualizadas sobre a infraestrutura dos recursos 

hídricos do Ceará, bem como a representação geográfica de temas ambientais, divisão 

                                                      
7  Apresentação, Atlas Digital das Águas de Minas. http://www.atlasdasaguas.ufv.br/home.html 

, consultado em 18 de agosto de 2020. 
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política e socioeconômica, a partir de um sistema de informação georreferenciado, 

interligado a um banco de dados, utilizando softwares livres.”8  

5. Atlas dos Recursos Hídricos do Estado do Paraná  

Endereço Eletrônico: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Atlas-de-Recursos-Hidricos-do-

Estado-do-Parana 

 “O Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná foi publicado em 1998 e é 

composto por um conjunto de 26 mapas temáticos que refletem a disponibilidade hídrica 

superficial e subterrânea do Estado, bem como os principais usos desses recursos 

hídricos, nas diversas bacias hidrográficas do Estado. 9 

6. Potencial Hidrelétrico Remanescente no Estado de São Paulo 

Endereço Eletrônico: Potencial Remanescente 

(https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/renovaveis/pchs/Poten

cial-Remanescente-SP.pdf) 

 

Mapeamento dos locais propícios à implantação dos aproveitamentos com a 

minimização dos riscos sociais e ambientais. Também foram determinadas as principais 

características, que foram hierarquizadas pela atratividade levando em conta aspectos 

energéticos, econômicos e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Governo do Estado do Ceará, https://www.ceara.gov.br/servicos/?serv=50-recursos-hidricos/843-atlas-
eletronico-dos-recursos-hidricos-do-estado-do-ceara, consultado em 18 de agosto de 2020. 
9  Águas do Paraná, http://www.aguasparana.pr.gov.br/pagina-73.html, consultado em 18 de agosto de 
2020. 
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ANEXO III 

Revisão Bibliográfica e Fontes de Dados 

Essa Revisão Bibliográfica tem como objetivo subsidiar a elaboração do termo de 
referência para desenvolvimento do Atlas de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul 
para Uso Energético. Busca-se mapear as informações produzidas e disponibilizadas 
digitalmente nos portais das instituições responsáveis pela regulação, planejamento e 
gestão dos recursos hídricos e do setor de energia elétrica no Brasil. Entre outras 
informações relevantes para estruturação do termo de referência e elaboração do 
projeto executivo do Atlas de Recursos Hídricos, podem ser acessados estudos 
realizados sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras, inventários existentes, 
usos dos recursos hídricos, planos de bacias, empreendimentos hidrelétricos, outorgas, 
capacidade instalada e dados relacionados à oferta e demanda de energia elétrica do 
Brasil e do Estado. 

Dentre as fontes de dados empregadas, estão as páginas na Internet da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Eletrobras, da Agência Nacional das Águas 
(ANA), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA).  

Nestas páginas, foram pesquisadas informações disponíveis sobre a fonte de energia 

hídrica, nos territórios nacional e estadual. Estas informações subsidiarão a elaboração 

do termo de referência para contratação da empresa para elaboração e publicação do 

Atlas de Recursos Hídricos. Além disso, essas mesmas informações serão utilizadas 

para apresentação do tema e capítulos relacionados à descrição do cenário atual do 

setor de energia elétrica, notadamente do setor hidrelétrico e neste destacando as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Além disso, as instituições elencadas já 

possuem informações significativas sobre as bacias hidrográficas brasileiras, entre 

estas as maiores do Rio Grande do Sul. 

1. ANEEL 

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é uma autarquia, em regime especial, 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), criada para regular o setor elétrico 
brasileiro, por meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997.  

As atividades exercidas pela ANEEL possuem os seguintes objetivos: 

a) regulamentar as políticas e diretrizes do Governo Federal para a utilização e 
exploração dos serviços de energia elétrica pelos agentes do setor, 
pelos consumidores cativos e livres, pelos produtores independentes e pelos 
autoprodutores; 

b) definir padrões de qualidade do atendimento e de segurança compatíveis 
com as necessidades regionais, com foco na viabilidade técnica, 
econômica e ambiental das ações; e 

c) promover o uso eficaz e eficiente de energia elétrica e proporcionar 
condições para a livre competição no mercado de energia elétrica. 

No escopo de suas competências, a ANEEL é responsável por desenvolver as políticas 
e diretrizes do Governo Federal para exploração de energia elétrica e aproveitamento 
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de potenciais hidráulicos. Neste sentido, entre outras prerrogativas, cabe à agência: 
organizar e manter atualizado o acervo das informações e dados técnicos relativos aos 
aproveitamentos de potenciais hidráulicos; expedir a outorga de autorização para 
aproveitamento de potencial hidrelétrico, que consiste na autorização exclusiva a uma 
entidade ou pessoa física ou jurídica, para realizar o aproveitamento do potencial 
hidrelétrico de um determinado local; elaborar ou autorizar terceiros a realizar os 
estudos técnicos necessários à definição de aproveitamento ótimo. 

Finalmente, para definição do potencial hidrelétrico de determinada bacia, a ANEEL ou 
um terceiro, realizará estudo da divisão de quedas e a definição prévia do 
aproveitamento ótimo, denominado inventário. As atribuições referentes à definição do 
aproveitamento ótimo vêm de diversos comandos legais: A Lei nº 9.074/1995 (art. 5º), 
o Decreto nº 5.163/2004 (art. 75-A), a Lei nº 6.938/1981 (art. 8º), a Lei nº 9.433/1997 
(art. 12) e a Portaria nº 372/2009.  

A diversidade de comandos, das mais variadas naturezas, revela uma característica 
essencial dessa atribuição: a necessidade constante de interlocução na busca do 
equilíbrio entre a exploração do recurso natural para atendimento às necessidades 
atuais e sua preservação para gerações futuras. 

Pelo conjunto de suas atribuições, a ANEEL constitui-se como a principal fonte de 
informações secundárias, relativas ao potencial hidrelétrico das bacias hidrográficas 
brasileiras. Além de informações sobre as bacias hidrográficas e seu aproveitamento 
para geração de energia elétrica, integram o acervo de informações da Agência, os 
dados atualizados referentes à matriz de energia elétrica, à geração e consumo de 
energia elétrica do País e das Unidades da Federação. 

Segue a descrição dos sistemas de informações e bancos de dados disponibilizados 
pela ANEEL em sua página eletrônica.  

1.1 Portal do Geoprocessamento da ANEEL/Sistema de Informações Geográficas 

do Setor Elétrico (SIGEL) 

Endereço Eletrônico: https://sigel.aneel.gov.br/10 

Reúne os dados geográficos do Setor Elétrico que constam nas bases de dados sobre 
as áreas de Geração, Transmissão e Distribuição.  

Disponibiliza funcionalidades para visualizações, pesquisas e medições através dos 
Mapas Geográficos do Setor Elétrico, consulta aos Metadados, além de aplicação web 
para realização do download dos dados nos formatos shapefile e kmz (Google Earth). 

Em relação ao Atlas Hidroenergético, o Portal dispõe de quatro mapas afins: 

Mapa dos Empreendimentos de Aproveitamento Hidrelétricos (Estágio Usina)11 

Disponibiliza informações referentes às Usinas Hidrelétricas (UHE); Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH), Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e Inventários, atendendo 
a categorização estabelecida pela Resolução Normativa n° 875 ANEEL, de 31 de março 
de 2020: 

Para as UHE, PCH e CGH, são abertas “camadas/layers” que identificam os 
empreendimentos por etapa do projeto:  

 Operação 

 Construção 

                                                      
10 https://sigel.aneel.gov.br/ 
11 https://sigel.aneel.gov.br/portal/home/item.html?id=947a10caf45249faacd8c45ac74573c7 

25/07/2022 09:36:52 SPGG/EPUBLI/DELIC/349641401 TPTP 0050/2022 PUBLICAR 691

21050000016528



 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC RS 

Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 Construção não iniciada 

 Projeto Básico Aprovado ou Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS) 

 Projeto Básico com Aceite  

 Projeto Básico com Registro ou Despacho de Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI) 

 Eixo Disponível  

Para os Inventários são abertas as seguintes “camadas” (layers): 

 Aprovado 

 Aceito 

 Registro Ativo 

 Trechos não estudados  

Mapa das Declarações de Utilidade Pública (DUP)12 identifica as áreas declaradas 
como utilidade pública para instalação de empreendimentos de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica. 

Mapas de Empreendimentos de Geração Elétrica13 com seguintes layers 

 Central Geradora Hidrelétrica 

 Pequena Central Hidrelétrica 

 Usina Hidrelétrica 

 Central Geradora Eólica 

 Usina Termelétrica 

 Usina Termonuclear 

 Central Geradora Solar Fotovoltaica 

 Central Geradora Undi-elétrica 

Mapas de Áreas Especiais, com seguintes layers:  

 Assentamentos (Incra) 

 Quilombos (Incra) 

 Terras Indígenas (FUNAI) 

 UCs Federais (ICMBio) 

 UCs Estaduais e Municipais (MMA) 

 Biomas (PROBIO/MMA) 

 Solos (EMBRAPA) 

 Mapa de Geologia/Litologia (SGB/CPRM) 

 Produção de Sedimentos  

 Produtores de Bioenergia (UDOP)) 

 Rodovias (DNIT) 

                                                      
12 https://sigel.aneel.gov.br/portal/home/item.html?id=822f2cffae36463f9620e5268c3b02ab 
13 https://sigel.aneel.gov.br/arcgis/rest/services/PORTAL/Mapa_Empreendimentos_Gera%C3%A7%C3%A3o/MapServer 
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Além dos mapas, aqui destacados, por possuírem correspondência direta aos 
objetivos do Atlas Hidroenergético, integram também o SIGEL: mapa dos 
empreendimentos de geração eólica; mapa de geração distribuída; mapa de 
distribuição; e mapa de transmissão elétrica. 

Última Atualização: 18 de março de 2020. 

1.2 Outorgas e Registros de Geração 

Endereço Eletrônico: https://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/ 

Reúne orientações e modelos destinados à outorga e gestão da geração de energia 
elétrica. No endereço, consta também quadro com a situação atual de inventários e da 
situação das concessões e autorizações de geração de usinas, junto à ANEEL (inclusive 
as hídricas). 

As publicações relacionadas à identificação de aproveitamentos hidrelétricos de cada 
unidade da federação podem ser obtidas no Sistema de Informações de Geração da 
ANEEL – SIGA, disponível em https://www.aneel.gov.br/siga.  

Última Atualização: março de 2019. 

1.3 Inventários Hidrelétricos 

Endereço Eletrônico: Inventários Hidrelétricos (https://www.aneel.gov.br/siga) ou 
(https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes_liferay/inventario_biblioteca/inventario.cfm) 

Disponibiliza lista de inventários aprovados e disponíveis para consulta no Centro de 
Documentação (CEDOC) da ANEEL. O Cedoc disponibiliza os arquivos via FTP - File 
Transfer Protocol, gravação em CD, DVD, Pendrive ou HD Externo. 

Os interessados podem acessar a lista por nome do rio, sub-bacia, aproveitamento 
hidrelétrico (AHE) e Unidade da Federação. 

Última Atualização: novembro 2020. 

 

1.4 Acompanhamento de Estudos e Projetos Hidroernegéticos 

Endereço eletrônico: Acompanhamento de Estudos e Projetos Hidroernegéticos 

Relatório, em formato de arquivos Excel, apresenta a situação dos processos referentes 
às diversas fases de estudos e projetos de empreendimentos hidrelétricos em trâmite 
na Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG) da ANEEL. 

Os referidos relatórios abrangem as etapas de registro, análise e aprovação pela 
SCG/ANEEL de estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas, estudos de 
viabilidade e projeto básico de usinas hidrelétricas (UHEs), bem como de projeto básico 
de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Contém também os aproveitamentos 
hidrelétricos disponíveis para a sociedade e que podem ser estudados, nos moldes da 
Resolução Normativa ANEEL nº 875 ANEEL, de 31 de março de 2020. 

Última Atualização: 18 de novembro de 2020. 

1.5 Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA) 

Endereço eletrônico: SIGA 
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdk
NTQ1MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAx
NzBlMSIsImMiOjR9) 
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Sistema que apresenta informações atualizadas permanentemente sobre a capacidade 
instalada de energia elétrica, no país. 

Estão disponíveis informações das usinas de geração de energia de todas as fontes 
detentoras de concessão e autorização, nas fases “Construção não iniciada”, 
“Construção” e “Operação”, e das usinas de capacidade reduzida com registro na 
Agência.  Estas “informações estão divididas nos seguintes tópicos: Capacidade de 
Geração do Brasil”, “Resumo Estadual”, “Usinas e Agentes de Geração”, 
“Empreendimentos por Sub-bacia” e “Empreendimentos Hidrelétricos em Estudo”. O 
sistema permite que a pesquisa seja personalizada para atender ao detalhamento 
desejado pelo usuário. Além disso, o sistema disponibiliza todo Banco de Dados da 
Aneel referente às usinas de geração de energia. 

Atualização diária. 

2. Eletrobras 

Empresa estatal, líder latino-americana no setor de energia elétrica, responde por cerca 
de um terço da capacidade instalada em geração de energia elétrica no Brasil.  

É proprietária ou sócia dos maiores empreendimentos hidroelétricos do país. Por conta 
de suas atividades, a Eletrobras foi responsável por diversos estudos e inventários sobre 
o potencial hidroenergético dos maiores rios brasileiros. 

No Rio Grande do Sul, destacam-se aqueles realizados na Bacia do Uruguai, na 
fronteira com a Argentina, referentes ao Aproveitamento dos Recursos Hídricos 
Compartilhados dos Trechos Limítrofes do Rio Uruguai e de seu afluente o Rio Pepiri-
Guaçu (Argentina). Estes estudos foram aprovados pelo Ministério de Minas e Energia 
(Portaria nº 610, de 12/12/2012)14 e estão vinculados ao Projeto UHE Garabi-Panambi15. 
Tais estudos foram aprovados pelo MME, e não pela ANEEL, por se tratar de um estudo 
binacional. Nesses casos, a atribuição de aprovação é do Poder Concedente. 

2.1 Sistema de Informação do Potencial Hidrelétrico Brasileiro (SIPOT) 

Endereço Eletrônico: SIPOT 

Tem como objetivo armazenar e processar informações sobre estudos e projetos de 
usinas hidrelétricas, referentes aproveitamentos maiores que 50 MW, para as maiores 
bacias hidrográficas brasileiras: Rio Amazonas, Rio Tocantins, Atlântico Norte e 
Nordeste, Rio São Francisco, Atlântico Leste, Rio Paraná, Rio Uruguai e Atlântico 
Sudeste. 

Última Atualização: dezembro de 2018. 

2.2 Aproveitamento Hidrelétrico do Trecho Internacional do Rio Uruguai 

Endereço Eletrônico:  Inventário Trecho Internacional Rio Uruguai 

Disponibiliza os relatórios dos estudos de inventário hidrelétrico do trecho internacional 
do Rio Uruguai, cujos resultados identificaram dois aproveitamentos hidrelétricos, 
denominados Garabi (1.152MW) e Panambi (1.048MW).  

Os dois aproveitamentos foram aprovados pelo Ministério de Minas e Energia por meio 
da Portaria nº 610/2012.  

                                                      
14 
https://eletrobras.com/pt/AreasdeAtuacao/geracao/garabi_panambi/Portaria_MME_610_2012.pdf#search=
rio%20uruguai, consultado em 19/08/2020.  
15 https://eletrobras.com/pt/Paginas/UnE-Garabi-Panambi.aspx 
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3. Ministério de Minas e Energia (MME) 

O Ministério de Minas e Energia (MME) é o órgão responsável pela proposição e 
implementação de diretrizes e políticas públicas relacionadas aos setores de energia e 
mineração, no país. Entre as secretarias que integram a estrutura do MME, que 
eventualmente poderão fornecer informações a serem utilizadas no Atlas 
Hidroenergético do RS, destacam-se a Secretaria de Energia Elétrica e a Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Energético. 

3.1 Manual de Inventario Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas 

Apresenta um conjunto de critérios, procedimentos e instruções para a realização do 
inventário do potencial hidroelétrico de bacias hidrográficas. Sua última edição foi 
publicada em 2007, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético do Ministério de Minas e Energia e Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
(CEPEL). 

3.2 Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 

Documento informativo, de atualização anual, voltado para toda a sociedade, com uma 
indicação, e não determinação, das perspectivas de expansão futura do setor de energia 
sob a ótica do Governo no horizonte decenal. 

 

3.3 Plano Nacional de Energia 2030 

Documento sobre o planejamento de longo prazo do setor energético do país, 
orientando tendências e balizando as alternativas de expansão desse segmento nas 
próximas décadas. Em 2020, o MME abriu Consulta Pública para elaboração do Plano 
Nacional de Energia 2050. 

4. Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao MME, realiza estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, cobrindo energia 
elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados e biocombustíveis.  

4.1 Disponibilidade Hídrica e Usos Múltiplos  

Endereço Eletrônico: Estudos de Longo Prazo 

O relatório de estudo de longo prazo, realizado pela EPE, aborda os principais desafios 
associados à disponibilidade hídrica e aos conflitos pelos usos múltiplos da água e como 
estes podem afetar a estratégia de expansão do setor de energia (eletricidade e 
combustíveis) no longo prazo. 

4.2 Plano Nacional de Energia 2030— Geração Hidrelétrica 

Endereço Eletrônico: PNE 2030 

Estudo composto de quatro notas técnicas sobre Geração de Energia Hidrelétrica, 
listadas abaixo, que serviram de subsídio para elaboração do Plano Nacional de Energia 
2030.  

 Avaliação das Perspectivas de Aproveitamentos dos Recursos Hídricos Nacionais; 

 Potencial Hidrelétrico Brasileiro; 

 Caracterização Técnico-Econômica; 
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 Avaliação dos Impactos Socioambientais.  

4.3 Avaliação Ambiental Integrada—Rio Uruguai 

Endereço Eletrônico: Rio Uruguai 

Apresenta o Sumário Executivo da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) dos 
Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, referente a estudos 
realizados pela EPE e o Consórcio Themag - Andrade & Canellas – Bourscheid, em 
2005. 

4.4 Web Map EPE 

Trata-se do Sistema de Informações Geográficas dos Estudos do Planejamento 
Energético Brasileiro, que ajuda no reconhecimento do mapa da energia do Brasil. 
Batizado de WEBMAP EPE, nele é possível realizar consultas, medições, visualizações 
e zooms, a partir de uma base de dados georreferenciados, utilizados nos estudos do 
planejamento do setor energético nacional. É possível localizar as usinas hidrelétricas, 
eólicas, solares; as linhas de transmissão; os campos de petróleo, de gás; termelétricas, 
subestações de energia e unidades de biocombustíveis espalhadas pelo território. 
Também é possível relacionar essas informações com temas transversais como o Meio 
Ambiente, especialmente em relação a áreas protegidas, constituídas por unidades de 
conservação, terras indígenas ou quilombolas. 

5. Agência Nacional das Águas (ANA) 

É a agência reguladora dedicada a fazer cumprir os objetivos e as diretrizes da Lei das 
Águas do Brasil, Lei nº 9.433 de 1997.  

Entre outras competências, a ANA é responsável por acompanhar a situação dos 
recursos hídricos do Brasil. Coordena a Rede Hidrometeorológica Nacional que capta, 
com o apoio dos estados e outros parceiros, informações como nível, vazão e 
sedimentos dos rios ou quantidade de chuvas.  

Essas informações servem para planejar o uso da água e prevenir eventos críticos, 
como secas e inundações. Além de, em colaboração com o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), definir as regras de operação dos reservatórios das usinas 
hidrelétricas, para garantir que todos os setores que dividem o reservatório tenham 
acesso à água represada. 

5.1 Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) 

Endereço Eletrônico: SNIRH 

O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) é um dos 
instrumentos de gestão previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída 
pela lei nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas. Trata-se 
de um amplo sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 
informações sobre recursos hídricos, bem como fatores intervenientes para sua gestão. 
Apresenta informações sobre a divisão hidrográfica, quantidade e qualidade das águas, 
usos de água, disponibilidade hídrica, eventos hidrológicos críticos, planos de recursos 
hídricos, regulação e fiscalização dos recursos hídricos e programas voltados à 
conservação e gestão dos recursos hídricos. 

Destaque para o sistema Metadados16, que organiza o conjunto de informações e dados 
geoespaciais produzidos e utilizados pela agência, colocados à disposição para 
sociedade, divididos, entre outros, nas seguintes temáticas:  

                                                      
16 https://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home 
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 Balanço Hídrico - bacias e trechos críticos, balanços quantitativos, qualitativos e 
quanti-qualitativos; 

 Divisão Hidrográfica - regiões hidrográficas, divisão de bacias, corpos hídricos 
superficiais e dominialidade; 

 Eventos Hidrológicos Críticos - eventos críticos; 

 Institucional - comitês e agências de bacias; 

 Planejamento - Plano Nacional de Segurança Hídrica e planos estaduais e de 
bacias de recursos hídricos; 

 Qualidade da Água - Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água e 
Indicadores de Qualidade da Água 

 Quantidade da Água - precipitação média anual e tempo de retorno, Rede de 
medição pluviométrica e fluviométrica rede de medição pluviométrica e 
fluviométrica, disponibilidade hídrica superficial, entre outros 
levantamentos/monitoramentos. 

 Regulação e Fiscalização – fiscalização de barragens, cobrança pelo Uso dos 
Recursos Hídricos; fiscalização de usos; Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica para Aproveitamentos Hidrelétricos (DRDH), outorga de 
direitos de uso de recursos hídricos. 

 Usos da Água entre outros temas, abastecimento urbano de água, e usos 
consultivos de água no Brasil. 

São opções de pesquisa, também, no Metadados do SNIRH 

 Bacias Hidrográficas Ottocodificadas (Níveis Otto) 

 Batimetria de Reservatórios de Usinas Hidrelétricas 

 Curve Number da Base Hidrográfica Ottocodificada 

 Bacias e Aquíferos Transfronteiriços do Brasil 

 Unidades da Federação 

 Municípios 

 Massas d'Água 

 Unidades de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHs) 

 Regiões Hidrográfica 

5.2 Outorgas Emitidas 

Endereço Eletrônico: Outorgas Emitidas 

A ANA dá publicidade aos pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos e 
às respectivas autorizações mediante publicação no Diário Oficial da União (DOU). As 
outorgas estão disponíveis por ano desde 2001, podem ser acessadas sequencialmente 
em lista aberta na página ou através de planilha excel e ainda por meio do Mapa 
Interativo de Outorgas17..  

Atualização permanente, conforme publicações do Diário Oficial da União (DOU) 

5.3 Portal Hidroweb 

                                                      

 
17 http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=0d9d29ec24cc49df89965f05fc5b96b9 
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Endereço Eletrônico: Hidroweb  

Ferramenta integrante do SNIRH que possibilita o acesso ao banco de dados com todas 
as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), onde são 
reunidos dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e 
sedimentos. É uma importante ferramenta, pois os dados coletados pelas estações 
hidrometeorológicas são imprescindíveis para a gestão dos recursos hídricos e diversos 
setores econômicos, como geração de energia, irrigação, navegação e indústria, bem 
como projeto, manutenção e operação de infraestrutura hidráulica de pequeno e grande 
porte, como barragens, drenagem pluvial urbana e mesmo bueiros e telhados. Os dados 
disponíveis no Portal HidroWeb se referem à coleta convencional de dados 
hidrometeorológicos, ou seja, registros diários feitos pelos observadores e medições 
feitas em campo pelos técnicos em hidrologia e engenheiros hidrólogos. 

5.4 Documentos da ANA 

 Manual sobre Usos Consultivos da Água18 

Endereço Eletrônico: Manual sobre Usos Consultivos da Água (2019) 

O manual integra um estudo abrangente, que contemplou a definição de métodos, a 
construção de bases de dados e a produção, armazenamento e disponibilização de 
resultados de estimativas de usos consuntivos da água para todos os municípios 
brasileiros, acompanhando a evolução da malha territorial desde 1931 (1.365 
municípios) até a atualidade (5.570 municípios). Também foram realizadas projeções 
das demandas até 2030, totalizando, portanto, 100 anos de investigação sobre os usos 
da água. 

 Atlas de Irrigação: Uso da Água na Agricultura Irrigada 

Endereço Eletrônico:  Atlas da Irrigação: Uso da Água na Agricultura Irrigada (2019). 
Integra informações sobre agricultura irrigada no Brasil e sua interface com os recursos 
hídricos. 

6. Ministério do Meio Ambiente 

Para subsidiar o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), durante a sua 
elaboração, foram desenvolvidos, em 2006, pelo Ministério do Meio Ambiente um 
conjunto de estudos com caráter setorial e regional. 

Os cadernos setoriais analisam os principais setores usuários de recursos hídricos do 
País: saneamento; indústria e turismo; agropecuária; geração de energia hidrelétrica; e 
transporte aquaviário.  

Destaca-se o Caderno Setorial de Recursos Hídricos Geração de Energia Hidrelétrica. 

Endereço Eletrônico: Geração de Energia Hidrelétrica 

Os Cadernos das Regiões Hidrográficas são estudos voltados para o estabelecimento 
de um Diagnóstico Básico e de uma Visão Regional dos Recursos Hídricos de cada uma 
das 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras, destacando-se seu forte caráter estratégico.  

                                                      
18 Um uso é considerado consuntivo quando a água retirada é consumida, parcial ou totalmente, no processo a que se 

destina, não retornando diretamente ao corpo d'água. O consumo pode ocorrer por evaporação, transpiração, 

incorporação em produtos, consumo por seres vivos, dentre outros. A definição e a estimativa de consumo podem ser 

subjetivas e variar em função das diferentes aplicações das estimativas. (Manual de Usos Consultivos da Água no Brasil, 

2019. ANA).  
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Destacam-se o Caderno Regional da Região Hidrográfica do Rio Uruguai e o Caderno 
Regional da Região Hidrográfica do Atlântico Sul, que correspondem às duas regiões 
hidrográficas presentes no território do Rio Grande do Sul. 

Endereços Eletrônicos: Caderno da Região Hidrográfica do Rio Uruguai e Caderno da 
Região Hidrográfica do Atlântico Sul. 

7. Mapeamento dos Dados Disponíveis nos Sistemas e Bancos de Dados da 
SEMA – Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento DRHS 

Foram mapeados um conjunto de informações resultantes das atividades inerentes às 

áreas de meio ambiente e infraestrutura, disponíveis nos sistemas e bancos de dados 

administrados pela SEMA, no seu Departamento de Recursos Hídricos, nas divisões de 

Outorga e de Planejamento e Sala de Situação. 

7.1 Divisão de Outorga 

Outorgas pelo uso da água no RS; banco de dados das hidrelétricas (interface DIOUT-

FEPAM-ANEEL); barragens: segurança de barragens; todas as camadas SIG do 

Sistema de Outorgas (SIOUT). 

Endereço Eletrônico: SIG/SIOUT 

 7.2 Divisão de Planejamento 

 Regionalização da disponibilidade hídrica Q90 para todos os corpos hídricos (escala 
1:25.000); 

 Discretização em bacias, sub-bacias e minibacias para o RS; 

 Regionalização 2010: elaboração de Estudos de Disponibilidades Hídricas no Rio 
Grande do Sul como subsídios a definição das vazões de referência para fins de 
outorga de direito dos recursos hídricos 

 Enquadramento dos corpos hídricos que já contém Plano de Bacia; 

 Arquivos Vetoriais (municípios, estados e países da América do Sul), bases 
cartográficas, dados das bacias hidrográficas e de outras regiões geográficas, cartas 
topográficas; 

 Informações de clima, geologia, geomorfologia, curvas de nível e solos; 

 Informações socioeconômicas: cidades populosas, áreas rurais e urbanas, zonas 
quilombolas e indígenas, setores censitários e áreas de cultivo; 

 Informações hidrológicas e hidrogeológicas: mapa hidrogeológico do estado, dados 
pluviométricos, áreas de inundação; 

 Informações ambientais: biomas, remanescentes de Mata Atlântica, reservas da 
biosfera, unidades de conservação; 

 Informações do Modelo Digital do Terreno: SRTM. 

7.3 Sala de Situação 

Situação atual da rede do RS, Interface com o webservice da ANA para baixar dados 
de estações (tanto do RS quanto as demais cadastradas na ANA), Mapeamento de 
eventos críticos (inundações e estiagem) pelos boletins da Sala de Situação. 

Endereço Eletrônico: Sala de Situação RS 
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7.4. Outros Sistemas da SEMA  

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE (ainda não disponibilizado ao público). 

Consta na base de dados do ZEE arquivos SIG contendo Base Cartográfica do estado 

2018 (1:25.000): Documentação Técnica, Geodatabase, Pontos_Referência, Limites, 

Hidrografia, Sistema_Transporte, Estrutura_Econômica, Localidades; ZEE: produtos e 

SIG (ainda não publicado)19. 

8. Outras fontes de informações relevantes – Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul 

Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão. Departamento de Planejamento Governamental. 
5ª. Edição – Porto Alegre, 2020. 

Banco de dados do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão (SEPLAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Para verificar toda a base de dados disponível, solicitar um login e senha para ASSTEC/SEMA. 
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ANEXO IV 

DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

As propostas apresentadas deverão obedecer ao procedimento estabelecido no 

parágrafo segundo do artigo 46, em especial ao disposto na Lei Federal no. 8.666/93 

com suas alterações.  

1. Considerando a especificidade e complexidade das atividades listadas no 
presente Termo de Referência, a avaliação das Propostas será do tipo 
Técnica e Preço (avaliação combinada com pesos de 0,60 para técnica e 
0,40 para o preço). 

1.1. Aferição dos itens pontuáveis: 

 As propostas técnicas das licitantes habilitadas serão submetidas à 
aferição dos itens pontuáveis relativos à Capacidade Técnica de cada 
licitante, conforme critérios e quadros de pontuação especificados neste 
Anexo IV. 

 A nota da proposta técnica (NPT) de cada licitante consistirá na pontuação 
final obtida multiplicada por 0,60 (peso de 60%). 

 Serão desclassificadas tecnicamente as Propostas que não obtiverem, no 
mínimo, 70% da pontuação final máxima da proposta técnica (NPT = 42). 

 Para a definição da nota da proposta de preço (NPP), será concedida a 
pontuação máxima (100 pontos) para a proposta de preço de menor valor. 
As notas das demais propostas de preço serão calculadas de forma 
inversamente proporcional à proposta de menor valor, considerando-se 
até a segunda casa decimal, conforme apresentado a seguir: 
 

NPP = 100 x X1/X2, onde: 

NPP = Nota da proposta de preços 

X1 = menor valor proposto 

X2 = valor da proposta considerada  

 

  A nota final das Propostas (NF) é composta pela soma da nota da 
proposta técnica (NPT) e da nota da proposta de preço (NPP), 
considerando-se até a segunda casa decimal, conforme segue:  
 

Nota Final (NF) = Nota da Proposta Técnica (NPT) × 0,6 + Nota da Proposta de Preço 

(NPP) × 0,4 

 

 A nota final máxima possível de ser obtida corresponde a 100 pontos. 
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1.2.  A pontuação da nota técnica terá como base os seguintes critérios: 
experiência da licitante; qualificação e experiência da equipe; adequação 
da proposta técnica aos objetivos fixados no Termo de Referência. 

 A proposta que obtiver pontuação zero em pelo menos um dos três 
fatores será desclassificada. 

 Os aspectos considerados como objetos de avaliação serão pontuados 
conforme os critérios definidos na matriz de pontuação abaixo: 

Matriz de pontuação para avaliação da Proposta Técnica - Critérios Pontuação 

Máxima 

Experiência da Licitante 30 

Qualificação e Experiência da Equipe 40 

Adequação da Proposta Técnica aos objetivos fixados no Termo de 

Referência 

30 

Pontuação Final Máxima 100 

 

1.2.1.  Experiência da Licitante (Pontuação máxima: 30 pontos) 

 A pontuação da licitante quanto à sua experiência será a soma dos pontos 
obtidos nos fatores abaixo relacionados: 

 

a) Experiência na elaboração de trabalhos na área de hidrologia. 

Indicadores – pontuação 
excludente 

Pontos 

Um trabalho realizado 6 

Dois a quatro trabalhos realizados 12 

Cinco ou mais trabalhos realizados 18 

 
b) Experiência na elaboração de trabalhos relacionados à energia elétrica.  

Indicadores – pontuação 
excludente 

Pontos 

Um trabalho realizado 4 

Dois a quatro trabalhos realizados 8 

Cinco ou mais trabalhos realizados 12 

 

1.2.2.  Qualificação e Experiência da Equipe (Pontuação máxima: 40 
pontos) 

 A formação da equipe será comprovada por meio da apresentação de 
cópia autenticada de diploma/certificado reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

 A experiência profissional da equipe será comprovada por meio da 
apresentação de currículo, devidamente assinado pelo profissional 
contendo declaração de que concorda com sua indicação pela 
proponente para compor a equipe do projeto, data e assinatura. 
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 O contratante se reserva o direito de solicitar a qualquer momento a 
comprovação documental das informações constantes nos currículos. 

 Serão pontuados profissionais indicados pela licitada, com as seguintes 
qualificações: 

 

 Coordenador 
 

a) Formação acadêmica 
Indicadores – pontuação excludente Pontos 

Formação em nível de especialização ou mestrado em 

área afim 

1 

Formação em nível de doutorado 3 

 

b) Experiência geral: coordenação de trabalhos na área de hidrologia e 
complexidade similares ao objeto deste Termo de Referência 

Indicadores – pontuação excludente Pontos 

Um trabalho realizado 1 

Dois a três trabalhos realizados 3 

Quatro ou mais trabalhos realizados 5 

 

c) Experiência na coordenação de trabalhos relacionados à geração de 
energia elétrica 

Indicadores – pontuação excludente Pontos 

Um trabalho realizado 1 

Dois a três trabalhos realizados 3 

Quatro ou mais trabalhos realizados 5 

 

 Equipe técnica – será pontuado, individualmente, cada um dos 
profissionais, conforme exigências previstas no item 9.1, deste Termo de 
Referência. 

 

a) Formação acadêmica  
Indicadores – pontuação excludente Pontos por 

Profissional 

Pontuação 

Máxima 

Formação em nível de especialização ou mestrado em 

área afim 

0,4  

4 

Formação em nível de doutorado em área afim 0,8 

 

a) Experiência na realização de trabalhos de natureza e complexidade 
similares ao objeto da licitação 
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Indicadores – pontuação excludente Pontos por 

Profissional 

Pontuação Máxima 

Um trabalho realizado 0,7  

15 

 

Dois a três trabalhos realizados 1,5 

Quatro ou mais trabalhos realizados 3 

 

 

b) Experiência na elaboração de trabalhos relacionados à geração de 
energia elétrica. 

Indicadores – pontuação excludente Pontos por 

Profissional 

Pontuação Máxima 

Um trabalho realizado 0,4  

8 

 

Dois a três trabalhos realizados 0,8 

Quatro ou mais trabalhos realizados 1,6 

 

1.2.3.  Adequação do Plano de Trabalho aos objetivos e produtos 
previstos neste Termo de Referência (Pontuação máxima: 30 
pontos) 

 O Plano de Trabalho deverá contemplar os seguintes itens: 
Contextualização; metodologia e atividades (com apresentação de um 
cronograma de execução, em acordo com a metodologia e etapas, e 
descrição do planejamento do uso dos insumos e recursos a serem 
empregados para desenvolvimento dos trabalhos). 
 

Indicador Descrição Pontuação 

Contextualização Texto descritivo demonstrando conhecimento sobre o 

tema 

5 

 

 

Metodologia 

 

Descrição detalhada das atividades, etapas e produtos 

para elaboração do objeto do TR; e 

Descrição detalhada dos métodos e técnicas de 

execução de cada atividade, com justificativa para sua 

escolha. 

 

 

10 

 

 

 

Atividades 

 

Descrição do Cronograma de Execução, com metas 

intermediárias mensuráveis, que correspondam às 

etapas e/ou atividades do trabalho, conforme 

metodologia de trabalho apresentada no item anterior; e 

Descrição do planejamento do uso dos insumos e 

recursos (equipes técnicas, materiais, equipamentos) 

necessários.  

 

 

 

15 
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 Será considerada classificada em primeiro lugar a proposta a qual for 
atribuída a maior Nota Final (NF), calculada com duas casas decimais, sem 
arredondamento. 
 

 Em caso de empate, será considerada vencedora a proposta que apresentar 
maior NPT. Permanecendo o empate entre duas ou mais propostas, a 
classificação se fará por sorteio, entre as propostas empatadas, em ato 
público para o qual todas as Licitantes serão convocadas. 
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ANEXO III -  DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA 

TÉCNICA 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarão os serviços, 

responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto 

de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de 

componentes e planilha orçamentária. Declaro, também, a concordância com os quantitativos, 

preços unitários e global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) 

[Órgão / Entidade Licitador] e, aceito, como sendo válida a situação em que se encontra o local 

para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pontual das obrigações 

assumidas. 

 

OBJETO:.............................................. 

MUNICÍPIO DE .............................. 

Nome da Empresa:  

Processo nº 

Edital nº 

Município de ....................................../RS..... de ................. de 20..... 

 

 

_________________________ 

Representante da Empresa 

(Assinatura do representante) 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO N° 

 

 

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL – 

Preâmbulo)], sito no(a) ... [endereço], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], 

doravante denominado CONTRATANTE, e ..... [pessoa jurídica], estabelecida no(a) .... 

[endereço], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° ...., representada 

neste ato por ..... [representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a 

execução do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, de que trata o processo 

administrativo n° ..... , em razão da Tomada de Preços n° .../... (número/ano),  mediante as 

cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de [Reproduzir o texto do Anexo 

I – FOLHA DE DADOS (CGL 1.1)], que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo 

de Referência, Anexo II ao Edital. 

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços serão executados [reproduzir texto do Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

4.1)]. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O preço [total/total estimado/mensal/por unidade demandada] referente à execução dos 

serviços contratados é de R$ _____________ (_____________), de acordo com a proposta 

vencedora da licitação, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do 

presente objeto. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

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

[reproduzir CGL 21.1]. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de ..... dias (prazo máximo é de 30 dias). mediante 

a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pelo contratado, que deverá conter o detalhamento dos 

serviços executados. 

5.2. [Transcrever as condições estabelecidas no Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 19.1)]  

5.3. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento 

deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.  

5.3.1 Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida 

também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande 

do Sul independente da localização da sede ou filial do licitante. 

5.4. A protocolização somente poderá ser feita após a prestação dos serviços por parte do 

Contratado. 

5.5. O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito. 

5.5.1. A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

só deverá ocorrer quando o contratado:  

5.5.1.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a 

qualidade mínima exigida no contrato; ou 

5.5.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

5.6. Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado 

como não aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 

5.7. Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de 

comprovação do cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 

55, inciso XIII, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

5.7.1. Constatando-se situação de irregularidade do contratado junto ao CADIN/RS, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

5.7.2. Persistindo a irregularidade, o contratante poderá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 
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5.8. Os pagamentos a serem efetuados em favor do contratado, quando couber, estarão sujeitos à 

retenção, na fonte, dos seguintes tributos: 

5.8.1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

- CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para 

os Programas de Integração social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 

PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 

da Lei federal nº 9.430/1996;  

5.8.2. Contribuição Previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução 

Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei federal nº 

8.212/1991;  

5.8.3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar 

federal nº 116/2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. 

5.9. As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de 

cobrança, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no 

documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.   

5.10. O contratante poderá reter do valor da fatura do contratado a importância devida, até a 

regularização de suas obrigações contratuais.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

6.1. Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do 

efetivo pagamento, pro rata die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Sistema 

Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

7.1. As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem 

cronológica para cada fonte de recurso, terão um desconto equivalente a 1% ao mês pro-rata die. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

8.1. O preço é fixo e irreajustável. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 

9.1. O prazo de vigência do contrato é de [Reproduzir o texto do Anexo I – FOLHA DE DADOS 

(CGL 17.4)] meses, contados a partir da data definida na ordem de início dos serviços.  

9.2. A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da 

súmula do contrato no Diário Oficial do Estado.  
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9.3. O prazo de duração do presente contrato é adstrito ao aceite definitivo do objeto, somente 

podendo ser prorrogado em situações excepcionais, devidamente fundamentadas e aceitas pela 

Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os 

seguintes requisitos: 

9.3.1. os serviços tenham sido prestados regularmente; 

9.3.2. a Administração mantenha interesse na realização do serviço;  

9.3.3. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

9.3.4. os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano do contrato deverão ser 

eliminados. 

9.4. O contratado não tem direito subjetivo a prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

10.1. A fiscalização do serviço, objeto deste contrato, ficará a cargo do(a) [Reproduzir texto da 

CGL 18.1]. 

10.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666/1993. 

10.3. O representante do Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento 

e controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.4. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 

convocatório a que se vincula este contrato. 

10.5. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 

65 da Lei nº 8.666/1993. 

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relação 

detalhada destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos 

ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

10.7. O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993. 
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10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pelo 

Contratado ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 

77 e 87 da Lei nº 8.666/1993. 

10.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, prestará garantia 

no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 

23.1 e 23.2.1] do valor total contratado, que será liberada após a execução do objeto da avença, 

conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.  

11.1.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério 

do Contratante.  

11.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades:  

11.2.1. caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, devendo este ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda;  

11.2.2. seguro-garantia; 

11.2.3. fiança bancária, conforme modelo contido no Anexo IX do Edital. 

11.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, inclusive do previsto no 

item 11.17 e 11.18, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

11.4. O atraso na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei federal nº 8.666/1993. 

11.5. O número do contrato deverá constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados 

pelo garantidor.   

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do 

contrato deverá comunicar o fato à entidade garantidora paralelamente às comunicações de 

solicitação de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisões finais da instância 

administrativa. 
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11.7. A entidade garantidora não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao 

Contratado. 

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de no mínimo 3 (três) meses após entrega definitiva do objeto.  

11.9. A perda da garantia em favor da Administração, em decorrência de rescisão unilateral do 

contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem 

prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer cláusula de exceção. 

11.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.11.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  

11.11.2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato;  

11.11.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado; 

11.11.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo 

Contratado, quando couber. 

11.12. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica 

no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualização monetária.  

11.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, seguindo os 

mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na 

execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão do 

Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir. 

11.15. A autorização contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois 

de esgotado o prazo recursal. 

11.16. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, 

no caso de rescisão por culpa do Contratado, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contados da data em que for notificado. 

11.18.  A garantia deverá ser integralizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela 

forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto. 

11.19. O Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses:  

11.19.1. caso fortuito ou força maior;  
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11.19.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;  

11.19.3. descumprimento das obrigações pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados 

pela Administração;  

11.19.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

11.20. Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 

11.19.3 e 11.19.4, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela 

Administração. 

11.21. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou à entidade garantidora, no prazo de até 3 (três) 

meses após o término de vigência do contrato. 

11.22. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas nesta Cláusula.  

11.23. Será considerada extinta a garantia: 

11.23.1. com a devolução da apólice, título da dívida pública, carta de fiança ou autorização para 

o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas 

as cláusulas do contrato;  

11.23.2. no prazo de 3 (três) meses após o término da vigência do contrato, exceto quando ocorrer 

comunicação de sinistros, por parte da Administração, devendo o prazo ser ampliado de acordo 

com os termos da comunicação. 

11.24. O Contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, na forma do art. 70 da Lei federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Se admitida a subcontratação, nos termos do item 6.1 do Edital, serão obrigações adicionais 

do Contratado: 

12.1.1. em qualquer hipótese de subcontratação, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita 

execução contratual, bem como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado 

e qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 

subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas à fiscalização do contrato; 

12.1.3. as empresas subcontratadas deverão comprovar as qualificações técnicas necessárias aos 

serviços, sendo indispensável a apresentação de atestados de capacidade técnica iguais ou 

superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS  

13.1. Do Contratante: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas. 

13.2. Do Contratado: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

14.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

14.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

14.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestação contratual no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

14.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do Contratado, 

nos termos da legislação vigente. 

14.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato. 

14.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá ao Contratado comunicar por 

escrito ao Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos 

serviços executados para fins de recebimento provisório. 

15.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.2. O Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 

com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

15.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 
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15.2.2. o Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

15.3. Será exigido do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

15.3.1. “as built”, elaborado pelo responsável por sua execução; 

15.3.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

15.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

15.3.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

15.3.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis. 

15.4. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o 

direito assegurado ao Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no art. 12 

da Lei nº 8.078, 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), é condição para o 

recebimento definitivo do objeto. 

15.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 90 

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 

exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas 

as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de 

materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

15.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o item 15.4 não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias 

anteriores à exaustão do prazo. 

15.5.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o Contratado, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

16.1. Executar os serviços conforme especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência 

e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários previstos. 
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16.2. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

comunicar ao contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.  

16.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

16.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.  

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

16.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando o 

contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 

ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos. 

16.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

16.8. Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço. 

16.9. Atender às solicitações do contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela administração, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço.  

16.10. Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração. 

16.11. Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato. 

16.12. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-lo na execução do contrato, quando couber; 

16.13. Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de 

acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que 

venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.  

16.14. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim 

de verificar as condições de execução. 

16.15. Comunicar ao contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados. 

16.16. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução do serviço objeto deste contrato. 
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16.17. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das 

atribuições de seus empregados. 

16.18. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, 

tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações 

de risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes do órgão. 

16.19. Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados. 

16.20. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 

16.21. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto.  

16.22. Instruir seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios. 

16.23. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias, comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade ao contratante. 

16.24. Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços. 

16.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

16.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei federal nº 8.666/93.     

16.27. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato.  

16.28. O Contratado deverá, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei 

Estadual nº 15.228, de 25 de setembro de 2018 e do seu Regulamento. 

16.29. Garantir que a gestão dos dados pessoais decorrentes do CONTRATO ocorra com base 

nas Diretrizes e Normas Gerais da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, Nº 13.709/2018, que, 

segundo seu artigo primeiro, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 

digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo 

de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural. 

16.30. Garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato não serão utilizados 

para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratação, tampouco os utilizará para 

finalidade avessa à estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei. 
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16.31. Garantir que os dados regulamentados pela LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, nº 

13.709/2020 estarão armazenados dentro do território nacional, salvo exceções de comum acordo 

com a CONTRATANTE.  

16.32. É expressamente vedada a análise do comportamento dos titulares dos dados regulados 

pela legislação citada anteriormente com o objetivo de divulgação a terceiros.   

16.33. Garantir que a execução do objeto da contratação esteja plenamente adequada à LGPD, 

permitindo assim auditorias solicitadas pela CONTRATANTE. 

16.34. Assegurar os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa do Contratante, sem prejuízo das sanções civis e 

penais cabíveis. 

16.35. [reproduzir o texto do Anexo I – FOLHA DE DADOS 22.3 e 22.4]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

17.1. O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei federal n° 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei federal 

nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas. 

18.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao Contratado 

o direito à prévia e ampla defesa. 

18.3. O Contratado reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei federal nº 8.666/1993. 

18.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

18.4.1. levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.4.3. indenizações e multas. 

18.5. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados ao Contratante, bem como na assunção do objeto do contrato pelo 

Contratante na forma que o mesmo determinar. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/ 1993, o Contratado que 

inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta. 

19.2. No caso de infringência aos regramentos deste contrato, uma vez não sendo considerada 

satisfatória a justificativa apresentada pelo Contratado, ser-lhe-ão aplicadas penalidades em 

relação a sua participação em licitações, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no artigo 

87 da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como no Decreto Estadual nº 42.250/2003, tudo em 

consonância com as situações e os prazos abaixo indicados: 

19.2.1. advertência por escrito, decorrente de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para o Contratante. 

19.2.2. multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

19.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para 

reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) 

do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);  

19.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

19.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

19.2.3.1. em caso de inexecução parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as 

especificações e negligência na execução do objeto contratado, e nos casos de descumprimento 

de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, a multa compensatória, no mesmo 

percentual da Cláusula 19.2.3, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

19.2.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, no caso de infringência aos regramentos deste contrato, desde 

que não considerada satisfatória a justificativa apresentada pelo licitante, nas situações e nos 

prazos indicados no Decreto nº 42.250/2003 e alterações posteriores; 

19.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos estabelecidos no Decreto nº 42.250/2003 e alterações posteriores, 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 o Contratado ressarcir o 

Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 

subitem anterior. 
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19.2.5.1 Para os fins do item 19.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos nos arts. 337-F, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, 

do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

19.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique as outras sanções cabíveis. 

19.4. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

19.5. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão também ser aplicadas às 

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

19.5.1. sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

19.5.2. cometido atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.3. demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

19.6. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999. 

19.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

19.8. O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual. 

19.8.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o Contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventuais 

devidos pelo Contratante.  

19.8.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

19.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 

Contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa não tributária. 

19.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 

essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do Contratante. 

19.9. As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade levam à inclusão do licitante no 

CFIL/RS. 

19.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

19.11. A aplicação de sanções não exime o Contratado da obrigação de reparar os danos, perdas 

ou prejuízos que venha a causar ao ente público. 
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19.11.1. A previsão de multa compensatória não elide eventual cobrança de perdas e danos, cujo 

valor previsto a título de multa será tido como mínimo da indenização, competindo ao Contratante 

provar o prejuízo excedente, conforme previsto no art. 416 do Código Civil Brasileiro. 

19.12. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, 

poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados 

no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII da Lei federal nº 8.666/1993. 

19.13. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na 

Lei federal nº 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, 

Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal). 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS VEDAÇÕES 

20.1. É vedado ao Contratado: 

20.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 

20.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 

Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

21.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei federal nº 

8.666/93. 

21.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

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

inicial atualizado do contrato, vedada a compensação entre acréscimos e supressões. 

21.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

22.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

23.1. Se quaisquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste contrato, 

tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas. 

23.2. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados do Contratado ou 

de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 
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23.3. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da 

Lei nº 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 

23.4. O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 

Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei federal 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questões 

advindas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.   

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 

03 (três) vias de iguais teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus 

jurídicos efeitos. 

 

 

_____________________, ____ de _____________ de ____. 

 

 

CONTRATANTE     CONTRATADO 

[Nome da autoridade competente]  [Representante] 

[Nome do cargo]    [Procurador/cargo] 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., 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 (  ). 

 

 

 

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

(Local e data) 

 

 

 

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

                  (REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

___________________________________________________________________________(R

azão social da empresa) Inscrita no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu 

(sua) representante legal, o (a) Sr. (a) _______________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _____________________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para 

fins do disposto no subitem nº __________________ deste Edital de ________________ nº 

_____/____, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do art.3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 

de dezembro de 2006. 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

Declara, ainda, que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no § 4º do 

art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

____________________________________ 

(Local e data) 

 

____________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

........................., ...............de .................... de 

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

 

EDITAL Nº ____ 

OBJETO:  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:  

TELEFONE/FAX/E-MAIL 

   

 

O valor global da proposta é de R$............... (...............), sendo R$............(....) referente a 

........................, R$...............(....) referente a ............................, R$......................(....) referente a 

............................,   .........................,   ........................ 

O prazo de validade desta proposta é de .....dias. 

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas 

concernentes à execução dos serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos 

materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas 

indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário 

à perfeita e cabal execução do serviço. 

 

 

______________________________ 

Representante Legal da Empresa 

CPF Nº 

(Nome e Assinatura) 
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ANEXO VIII - DADOS DO LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DO 

TERMO DE CONTRATO 

 

EDITAL Nº:______________________________________________________________ 

PROPONENTE:___________________________________________________________ 

CNPJ/MF DO PROPONENTE:_______________________________________________ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: __________________________________________________ 

ENDEREÇO DO PROPONENTE:_____________________________________________ 

MUNICÍPIO:_________________________________FONE:_______________________ 

NOME/REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:_____________________________ 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL/PROPONENTE:____________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________ 

OBJETO (DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL)_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

VALOR 

TOTAL/MENSAL:___________________________________________________________ 

 

 

Porto Alegre, _________ de___________ de 20__ 

 

 

_________________________ 
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ANEXO IX – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA 

DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

Ao 

_____________________________________________________________________________

__ 

Pela presente Carta de Fiança, o 

Banco__________________________________________________________________, com 

sede ______________________________, CNPJ nº ______________________________, por 

si, diretamente, e seus sucessores, obriga-se perante a(o)________________________________, 

com sede em________, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº _________________, em caráter 

irrevogável e irretratável, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos arts. 827 e 835 do 

Código Civil Brasileiro, como fiador solidário e principal pagador da empresa 

______________________________________________________________________, com 

sede _______________________________________________________________________, 

CNPJ nº _______________________, na importância de R$ 

________________________________________, [Reproduzir o Anexo I – FOLHA DE 

DADOS (CGL – 23.1) e, se for o caso, Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL – 23.2.1)] do 

valor do Contrato relativo ao Edital Nº ________.  

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa 

afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa afiançada 

e a(o) __________________________________.  

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este 

Banco a pagar a(o) _________________________________, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, contado do simples aviso que lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer 

importâncias cobertas por esta fiança.   

Esta Carta de Fiança vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias após o término do prazo contratual 

ou até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa afiançada mediante o referido 

Contrato.  

Nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou invocada por este Banco para 

o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante 

a(o) ___________________________________.   

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do(a) 

___________________________________ ver-se compelido a ingressar em juízo para demandar 

o cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia.   

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 

satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 

aplicáveis e que os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança 

e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida 

entidade federal.   

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.  

Local e data. 

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO X - ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA 

RELATIVA DE LICITANTE 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96. 

J IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

NÚMERO  

 

FOLHA 

 

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE – ACF 

 

A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE 

CÓDIGO  

 

NOME DO LICITADOR 

 

NÚMERO 

 

MODALID. 

 

DATA 

 

 

B IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 

CGC/MF: 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

 

CNAE 

 

SE 

 

FIRMA/RAZÃO SOCIAL: 

 

CNJ 

 

CGC/TE 

 

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) 

 

NÚMERO 

 

CONJ. 

 

CEP 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

TELEFONE 

 

BALANÇO APRESENTADO 

PERÍODO: 

DATA DO BALANÇO ANUAL Nº LIVRO DIÁRIO Nº DO RJC 

 

C IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

NOME:  

 

CP 

 

Nº DO REGISTRO NO CRC 

 

TELEFONE 

 

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)  

 

NÚMERO 

 

CONJ. 

 

CEP 

 

 

D IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA 

NOME:  

 

Nº DO REGISTRO NO CRC 

 

 

E BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE 

CONTAS Em R$ Mil ÍNDICE VALOR  NOTA  PESO NP 

1 ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA)  

1 
LIQUIDEZ 

CORRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 PASSIVO CIRCULANTE (PC)   

3 ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

2 
LIQUIDEZ 

GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO  

5 ATIVO PERMANENTE  

3 
GRAU DE 

IMOBILIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO  

7 PASSIVO CIRCULANTE  

4 
ENDIVIDAMENTO 

DE CURTO PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO  

9 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO  

5 
ENDIVIDAMENTO 

GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO  

11 DESPESA ANTECIPADA  NFR NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = å NP  

12 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS   

13 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO  G RESULTADO DA ANÁLISE 

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO    

15 CONSISTÊNCIA (vide instruções no verso)    

 

H IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

NOME: 

 

MATRÍCULA 

 

I DECLARAÇÃO E ASSINATURAS 

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem 

como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados. 

LICITANTE CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE LICITADOR 

DATA:  DATA:  DATA: 

 

25/07/2022 09:36:52 SPGG/EPUBLI/DELIC/349641401 TPTP 0050/2022 PUBLICAR 728

21050000016528


