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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2014 - CONTRATO  
 
O Município de TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, representado neste ato 
pela Prefeita Municipal Sra. Nílvia Pinto Pereira, através da Pregoeira designada 
pela Portaria nº 555/2014, torna público para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberta à licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, contrato, tipo 
“Menor Preço Global”, cujo Objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de acordo 
com o descritivo constante no presente EDITAL e seus ANEXOS. Esta licitação 
reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto 47/2005 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006.  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6630/2014 
 
Unidade Interessada: Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO e 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO. 
 
FONTE DE RECURSO: LIVRE/VINCULADO 
   
TIPO: Menor Preço GLOBAL. 
 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA.  
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 26/08/2014 às 09h00minh até 10/09/2014 

2014 às 09h00min. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 10/09/2014 a partir das 09h35min. 

 

SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 10/09/2014 a partir das 10h00min.  

 

LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF). 

 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS 
 
*0 Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 707, Bairro Centro – TORRES – RS. 
*1 Pregoeira: Sidineia Burin Rocha da Silva. 
*2 Fone/Fax: 51 3626-9150 e 3664-2310 – ramal 217 

 
1. DO OBJETO 
 
Determinar as condições para a contratação de pessoa jurídica especializada para a 
prestação dos serviços, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, necessários à modernização de 02 (dois) elevadores da marca 
ThyssenKrupp, instalados no Novo Centro Administrativo de Torres (Antigo Hotel 

http://www.bll.org.br/
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Beira Mar), compreendendo também a manutenção preventiva e corretiva de todos 
os elevadores modernizados. A modernização dos elevadores, bem como a 
manutenção preventiva e corretiva, deverá atender às especificações, exigências e 
condições constantes do Termo de Referência e seus anexos ― compreendendo 
o fornecimento de todas as peças, de todos os equipamentos e de toda a mão-de-
obra necessária para a entrega definitiva dos serviços, bem como reparos e 
adequação da caixa de corrida (poço do elevador). O elevador que atende a todos 
os pavimentos, (ELV. 2), deverá atender todas as normas de acessibilidade. 
 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO 01 Descrição Detalhada do Objeto – Termo de Referência e seus Anexos 

ANEXO 02 Exigências para Habilitação 

ANEXO 03 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro 

da empresa empregadora 

ANEXO 04 Modelo de declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa 

ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou 
EPP) 

 
ANEXO 05 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO 06  Termo de Adesão ao sistema de Pregão Eletrônico – nomeação de 

representante 
 

ANEXO 07 Modelo de ficha técnica descritiva do objeto 

ANEXO 08 Minuta de Contrato. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - 

em todas as suas fases através do Sistema BLL Compras (licitações) da 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão 
eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada 

nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.  
1.2 O sistema de pregão eletrônico, BLL Compras, da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil é realizado por meio da internet, mediante condições de 
segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.    

1.3 Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura do Município de 
TORRES – RS, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constante na página da internet 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).  

1.4 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44 
e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o 

http://www.bll.org.br/
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direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para 

efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.  
 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no 

presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para 
participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da 

proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 
 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 

regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta 
licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas 

contidas neste Edital e seus Anexos; 
 

3.2 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 
declaração constante no ANEXO 04 para fins de habilitação, deverá, quando 

do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, 
informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto (ANEXO 07) o 

seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no 
desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 dezembro de 

2006).     
 

3.3 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem 
toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil, juntamente com o ANEXO 06;  
 

3.4 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas; empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com 

o objeto deste Pregão e empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.5 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja 

suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou 
impedida legalmente. 

 
3.6 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar, 

através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil por ele indicada até o horário fixado no edital para inscrição 

e cadastramento da proposta inicial de preços.   
 

3.7 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 
credenciamento do licitante (item 3.6), até o limite de horário previsto no 

edital e regulamento, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
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a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), 
declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes 

específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme 
modelo do ANEXO 06. 

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto 
da licitação em conformidade com o ANEXO 07;  

c) inserção no sistema do valor inicial de cada lote e a respectiva marca do 
produto. 

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, 
que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
      b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 

certame; 
 c) abrir as propostas de preços; 

      d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 
lance de menor preço global; 

g) verificar a habilitação do preponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 
aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 

através do Termo de Credenciamento no item 3.7 “a”, com firma 
reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer corretora de 

mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 

operações no site: www.bll.org.br  
 

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de corretora 
indicada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, a qual deverá 

manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do 
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital.  
 

http://www.bll.org.br/
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4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de 

proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, 
somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 
credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 

 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 

 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 

ao pregão eletrônico; 
             

DA PARTICIPAÇÃO 

4.8  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante do licitante credenciado e 
subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
 

4.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão        pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

 
4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 

esclarecida ou através de uma corretora de mercadorias associada ou pelo 
telefone: (41) 3042-9909, ou e-mail contato@bll.org.br. 

 
 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
passando a pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 
4.12  Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 
ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor; 
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4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de 
qualquer lance válido para o lote. 

 
4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
 

4.15 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o 

autor dos lances aos demais participantes; 
 

4.16  No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

 
4.17 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail 
divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 
4.18  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em 

um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese 
alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO 

RANDÔMICO) 
 

4.18.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão 
estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos 

de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de 
tempo hábil. 

 
4.19 O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo 

da proposta de menor preço (ou, melhor proposta) imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances.  
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4.20 A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor 

valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão 
pública.  

 
4.21 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembros de 2006, a pregoeira aplicará os 
critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Após o desempate, poderá a pregoeira ainda negociar um melhor 
preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração 

pública. 
 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembros de 2006 - Estatuto de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  

Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para a microempresa e 

empresas de pequeno porte. 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as pospostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 

bem classificada.  
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido 

no § 1º será de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, 

ocorrendo o empate, proceder se da seguinte forma:  
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do arti. 44 desta Lei Complementar, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio. 

  
4.22.    Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 

deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar 
também o Anexo 04), das Empresas vencedoras, deverão ser encaminhados 
por meio da opção “UPLOAD” do Sistema BLL no momento da 
formulação de sua proposta, e, posteriormente em originais ou cópias 
autenticadas, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, pessoalmente ou 
via postal, contados da data de encerramento da sessão pública virtual, 
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juntamente com a proposta de preços readequada conforme os lances, 
para a Prefeitura do MUNÍCIPIO DE TORRES – RS, Av. Júlio de Castilhos, 
nº. 707 – Bairro Centro, CEP 95560-000, fone/fax (51), 3664-2310 ou 3626-
9150 A/C Sidineia Burin Rocha da Silva – Diretoria de Compras e Licitações.  

 

4.23  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo 
acima estabelecido, poderá acarretar nas sanções previstas no item 11.2, 

deste Edital, podendo a Pregoeira convocar a empresa que apresentou a 
proposta ou o lance subsequente; 

 
4.24  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou 
o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 

etapa a Pregoeira poderá negociar com o participante para que seja obtido 
preço melhor; 

 
4.25  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 
 

4.26 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 
5.       PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances; 
 

5.1.1  No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser 
encaminhada a ficha técnica descritiva (ANEXO 07), por meio de 

transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, contendo as 
ESPECIFICAÇÕES e as MARCAS dos produtos ofertados. A não inserção 

de arquivos ou informações contendo as especificações e a marca dos 
produtos neste campo implicará na desclassificação da Empresa, face à 

ausência de informação suficiente para classificação da proposta; 
 

5.1.2 Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será 
necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha 

técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar os 
benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
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5.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no 

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 
 

5.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
da sessão pública do Pregão. 

 
É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, 
NAS FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, 
ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 

 
6.       PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

6.1 A Empresa vencedora deverá enviar à Pregoeira e Equipe de Apoio, 
juntamente com a documentação de habilitação, a Proposta de Preços escrita 

- ANEXO IV do Termo de Referência – Modelo de Formulação de 
Proposta - rubricadas todas as folhas e a última assinada pelo 

Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão 

Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 
endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta 

bancária, no prazo estipulado no item 4.22, deste Edital; 
Na proposta escrita, deverá conter: 

 a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao 
valor do produto ou destacados; 

 b) O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da abertura das propostas virtuais; 

c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas 
que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no 

ANEXO 01, deste Edital; 
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 
6.2 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) 

licitante(s) que oferecer (em) o MENOR PREÇO GLOBAL; 
 

6.3 O preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo todos 
os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como 

demais encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais, e para fiscais, etc.), o fornecimento de mão-de-obra 

especializada, materiais, ferramentas, acessórios, consumíveis e objetos, a 
administração, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, 

descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza,  
correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e 

responsabilidade da empresa vencedora da licitação, bem como qualquer 
outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir 

ou ser necessária à execução do objeto da licitação. 
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6.4    Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital 

ou da  legislação em vigor; 
 

6.5     Serão rejeitadas as propostas que: 
 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado; 

 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante 
com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da 

Pregoeira; 
 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 
 

7.1 DOS ENCARGOS DA CONTRATADA DA GARANTIA, DO LOCAL DOS 
SERVIÇOS, DOS MATERIAIS, BEM COMO SEU TRANSPORTE 

7.2 O transporte dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, bem 
como a descarga, ocorrerá por conta e risco da Contratada. 

7.3 Os serviços de modernização/atualização tecnológica  (Itens 1/2/3/4/5) serão 
garantidos pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma da Lei, contados a partir 

da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada Ordem de 
Serviço, independentemente da vigência do contrato. 

7.4 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar 
qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste 

Termo de Referência. 
7.5 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais, 
durante o período de garantia previsto. 

7.6 Os serviços serão executados no edifício sede do novo Centro Administrativo 
de Torres, sito a   rua José A. Picoral, n° 79 – Centro – Torres/RS, 

preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00. 
 

8 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, 

observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste 

Edital; 
 

8.2 A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 
GLOBAL, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão 

pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira 
acerca da aceitação do lance de menor valor; 

 
8.3 Se a proposta ou o lance de menor valor GLOBAL não for aceitável, a Pregoeira 

examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, 
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verificando a sua aceitabilidade e percebendo a sua habilitação. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

 
8.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 

9.       HABILITAÇÃO 
9.1 Conforme ANEXO 02  

 
10 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
10.1 Não serão reconhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pelo preponente; 

10.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da 
Pregoeira poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua 

intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar 
memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, 

intimados a apresentar contra razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente; os recursos deverão 

ser interpostos no Protocolo da Prefeitura Municipal de Torres, ou as 
protocolizações poderão ocorrer via correio, Sedex com AR. 

10.3 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção 
de recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando a Pregoeiro 

autorizado a adjudicar o objeto à  licitante declarada vencedora; 
10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 
proponente. 

10.5 O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, no tocante ao 
item ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, 

o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade 
competente;; 

10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
10.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na  
Prefeitura Municipal de Torres – Diretoria de Compras e Licitações, situada na Rua 
Júlio de Castilhos, 707 – Centro – CEP: 95560-000, Torres/RS.F, em dias úteis, no 
horário das 14:00 às 17:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos 
enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos. 
 

11.      MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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11.1  Se, na execução deste Contrato, ficar comprovada a existência de qualquer 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser 
responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos 
arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades ou 
sanções: 
a) advertência por escrito; 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura afeta aos 
serviços, referente ao mês em que for constatado o descumprimento dos 
prazos atrelados à execução dos serviços de manutenção corretiva previstos 
no Edital, no Termo de Referência ou no termo contratual; 
c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura afeta aos 
serviços, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de 
qualquer obrigação prevista no Edital, no Termo de Referência ou no termo 
contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas 
penalidades específicas;  
d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, se 
constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital, no Termo 
de Referência ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as 
quais se fixou as penalidades específicas nas letras “e” e “f”;  
e) pelo atraso injustificado para o início da execução dos serviços, multa de 
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da 
contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) 
dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato será rescindido; 
f) pela inobservância dos demais prazos atrelados à execução dos serviços, 
multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da 
contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) 
dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato será rescindido; 
g) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA. 
 
A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a 
responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 
CONTRATANTE, bem como são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

11.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua 

proposta não celebrarem o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da 

execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na 
execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração 

falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 

Administração pelo infrator:  
a) advertência; 

b)  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da respectiva contratação; 
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c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade; 
 

11.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, 

sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 

12 PRAZO DE ENTREGA 

12.1 Estima-se que, para os itens 1/2/3/4/5 – MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 
TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES, a prestação dos serviços seja concluída em 
150 (cento e cinquenta) dias, com possibilidade de prorrogação no prazo de 
execução, devidamente justificada. 

12.2 Os serviços de modernização/atualização tecnológica dos elevadores (itens 
1/2/3/4/5) serão efetuados por etapas/Ordens de Serviço, de acordo o seguinte 
cronograma físico-financeiro (prazos contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço): 

 
Ordem de Serviço 

n° 
Objeto Prazo % Pagamento 

(Itens1/2/3/4/5) 
01 Elevador n° 01 Conclusão em 

até 120 (cento e 
vinte) dias a 

contar da 
emissão da 
Ordem de 
Serviço 

45% 

02 Elevador n° 02 Conclusão em 
até 150 (cento e 
cinquenta) dias 

a contar da 
emissão da 
Ordem de 
Serviço 

55% 

12.3 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços de modernização/atualização de 
cada elevador em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos a partir da emissão da 
respectiva ORDEM DE SERVIÇO pela CONTRATANTE. 

12.4. O prazo de vigência do contrato relativo ao Item 6 (Manutenção preventiva e 
corretiva) será de 24 meses contados após o Termo de Recebimento Definitivo 
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de cada Ordem de Serviço dos serviços realizados para para os itens 1/2/3/4/5 – 
MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES. 

 

13       PAGAMENTO 

13.1 O pagamento referente à prestação do serviço objeto dos itens 1/2/3/4/5 será 
efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sendo 40% quando da entrega 
definitiva do primeiro elevador e 60% da entrega definitiva do segundo 
elevador, contados do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura, por intermédio 
de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da 
CONTRATADA e aceitas pela CONTRATANTE. 

13.2 O pagamento dos serviços relativos ao Item 6 (Manutenção preventiva e 
corretiva) dar-se-á mensalmente, a partir da assinatura do Contrato, sendo 
calculado proporcionalmente nos meses em que a prestação dos serviços não 
ocorrer durante todo o mês (ex.: primeiro e último mês do contrato). 

 
14.    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE GOVERNO 
 
14.1 A aquisição de que se trata o presente Edital ocorrerá por conta da previsão do 

Orçamento do Município, e das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentária e na Lei do Plano Plurianual. 

 
14.2 As despesas decorrentes da Aquisição do objeto desta Licitação, correrão a 

conta dos recursos específicos considerados no orçamento da Secretaria, 
conforme codificação abaixo: 

 
Unidade 
orçamentária 

Projeto/Atividade Elemento De Despesa 

12.01 2.073 33903917/339033904 

 

15      REAJUSTAMENTO 
 

15.1     Os preços oferecidos serão irreajustáveis para os valores apresentados para 
os itens 1/2/3/4/5 MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS 

ELEVADORES. Para o Item 6 (Manutenção preventiva e corretiva) a correção 
será de acordo com a variação do Índice da Fundação Getúlio Vargas - IGPM, em 

conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no 
mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

 
 

 
 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Prefeitura do MUNÍCIPIO DE TORRES– RS revogá-la, no todo ou em parte, 
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por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes 

da licitação.  O MUNÍCIPIO DE TORRES - RS poderá, ainda, prorrogar, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 

abertura; 
 
16.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
assumindo todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e o 
Município de Torres não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis; 

 

16.3  Facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo; 
 

16.4  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de 

desclassificação/inabilitação; 
 

16.5  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 
 

16.6  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Prefeitura do MUNÍCIPIO DE TORRES - RS, a finalidade e a 
segurança da contratação; 

 
16.7  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 
ou, ainda, mediante publicação nos Murais da Prefeitura de TORRES; 

 

16.8  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira. 

 
16.9  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital; 
 

16.10  Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade 
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com 
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relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de 

serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
 

16.11  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o do MUNÍCIPIO DE TORRES - RS considerado aquele a 

que está vinculado à administração municipal e a Pregoeira; 
 

16.12  A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário das 
13h30min horas às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na 

Sala da Diretoria de Licitações e Compras, localizada na Av. Júlio de 
Castilhos, nº. 707 TORRES – RS, para melhores esclarecimentos; ou pelo 

endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br.  
 

16.13  Documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora 
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

 
16.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
mediante aviso aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 

comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa Oficial do 
Município de TORRES; 

 

16.15 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela pregoeira, nos termos da 
legislação pertinente. 

 
 

 
TORRES - RS, 05 de agosto de 2014.  

 
 
 

Maria de Fátima S. Cechin 
Secretária de Fazenda 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014  

 
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Para atender a 
solicitação expressa do Processo Administrativo 6630/2014 da Secretaria Municipal 
de Administração. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES 
 

1. DO OBJETO E DO OBJETIVO 

O presente Termo de Referência constitui peça integrante e inseparável do 
respectivo procedimento licitatório, visando à contratação de empresa especializada 
no ramo de engenharia, para a MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
DOS ELEVADORES, bem como MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
TODO O SISTEMA DE ELEVADORES DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DE 
TORRES, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos 
necessários à perfeita execução dos serviços, na referido prédio, localizado na rua 
José A. Picoral, n° 79 – Centro – Torres/RS, de acordo com o disposto neste Termo 
e seus anexos. 

A pretendida contratação tem o objetivo de promover a modernização/atualização 
tecnológica de 02 (dois) elevadores da marca ThyssenKrupp, instalados no Novo 
Centro Administrativo de Torres (Antigo Hotel Beira Mar), compreendendo também a 
manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema dos elevadores modernizados, 
em atendimento às Normas NBR NM, 207, NBR NM 13, NBR 9050 da ABNT e à 
Legislação Federal de Acessibilidade, em especial o Decreto 5.296, de 02 de 
dezembro de 2004, Leis 10.048 de 08 de novembro de 2000 e 10.098 de 19 de 
dezembro e 2000, além das posturas locais de acessibilidade de pessoas com 
deficiência e outras que se façam necessário, 

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO CONTRATUAL 

2.1 Considerando que os elevadores do prédio onde será instalado o Novo Centro 
Administrativo (Antigo Hotel Beira-Mar) estão parados há mais de 5 (cinco) anos e, 
que portanto, o estado de conservação dos mesmo é ruim;  

2.2 Considerando que alguns itens já estão obsoletos e não atendem as questões 
principalmente de acessibilidade; 
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2.3 Considerando que o prédio terá um grande fluxo de pessoas, em função de que 
toda a estrutura administrativa do Município de Torres estará instalada no referido 
prédio. Inclusive e principalmente os serviços de atendimento ao público. 

2.4 Assim, a atual contratação visa modernizar/atualizar e colocar em funcionamento 
os 02 (dois) elevadores da nova sede do Centro Administrativo de Torres, com a 
devida manutenção preventiva e corretiva. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM 
FORNECIDOS/CONTRATADOS 

3.1 A contratação se dará por regime de empreitada por preço global, de acordo 
com as Especificações Técnicas, Anexos I e II deste Termo de Referência. 

3.2 Os principais serviços a serem executados são os que seguem: 

ITENS 1/2/3/4/5  – MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
 
3.2.1 Prestação dos serviços, contemplando o fornecimento de mão-
de-obra, materiais e equipamentos, necessários à modernização de 02 
(dois) elevadores da marca ThyssenKrupp, instalados no Novo Centro 
Administrativo de Torres (Antigo Hotel Beira Mar).  
 
ITEM 6 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA 
DE ELEVADORES 

3.2.2 Manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema de 
elevadores. 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

4.1 A contratação será efetivada mediante a utilização do critério de julgamento de 
“Menor Valor Global”, visando viabilizar o adequado gerenciamento dos 
fornecimentos e da prestação dos serviços e evitar o desperdício de recursos, e 
afastando riscos de eventuais prejuízos à administração e/ou de comprometimento da 
qualidade do produto final. 

5. DA LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Os serviços serão executados no edifício sede do novo Centro Administrativo de 
Torres, sito a rua José A. Picoral, n° 79 – Centro – Torres/RS, preferencialmente, de 
segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00. 

5.2 A critério da CONTRATANTE, e de acordo com as especificidades das etapas a 
serem executadas, os serviços poderão ser realizados aos sábados, domingos e 
feriados, sem quaisquer ônus adicionais ao Município de Torres. 

5.3 Em nenhuma hipótese haverá realização de trabalho noturno, entendido este 
como o compreendido entre as 22:00 e 05:00, e tampouco o pagamento de adicional 
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noturno de mão-de-obra, salvo em caráter de urgência e com aprovação prévia do 
Município de Torres. 

6. DO PRAZO E DAS ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES (ITENS 
1/2/3/4/5) 

6.1 Estima-se que, para os itens 1/2/3/4/5 – MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 
TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES, a prestação dos serviços seja concluída em 
150 (cento e cinquenta) dias, com possibilidade de prorrogação no prazo de 
execução, devidamente justificada. 

6.2 Os serviços de modernização/atualização tecnológica dos elevadores (Itens 
1/2/3/4/5) serão efetuados por etapas/Ordens de Serviço, de acordo o seguinte 
cronograma físico-financeiro (prazos contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço): 
Ordem de Serviço 

n° 
Objeto Prazo % Pagamento (Itens 

1/2/3/4/5) 
01 Elevador n° 01 Conclusão em 

até 120 (cento e 
vinte) dias 

contados da 
emissão da 
Ordem de 
Serviço 

45% 

02 Elevador n° 02 Conclusão em 
até 150 (cento e 
cinquenta) dias 

contados da 
emissão da 
Ordem de 
Serviço 

55% 

6.3 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços de modernização/atualização de cada 
elevador em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos a partir da emissão da respectiva 
ORDEM DE SERVIÇO pela CONTRATANTE. 

6.4 Após a conclusão dos serviços de modernização dos elevadores, (Ordens de 
Serviço 01 e 02) a CONTRATADA realizará treinamento teórico-prático in loco, em 
até 02 (duas) turmas, com a duração total de no mínimo 8 (oito) horas cada turma, 
com o fornecimento de material impresso individual, a ser ministrado à equipe de 
vigilantes/guardas (15 pessoas), bem como aos responsáveis pela fiscalização do 
contrato (02 pessoas), contemplando, no mínimo: 

- Principais componentes do sistema – descrição e funcionamento; 

- Start-up do sistema, inclusive no caso de interrupção do fornecimento 
de energia; 

- Operação dos comandos de cabina no modo cabineiro; 
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- Falhas operacionais rotineiras de simples solução; 

- Resgate de passageiros; 

- Normas de segurança. 

6.7 Os serviços de modernização/atualização tecnológica dos elevadores serão 
efetuados estritamente de acordo com as especificações constantes do ANEXO I 
deste Termo de Referência. 

6.9 As licitantes ficam cientes de que os serviços serão realizados num edifício em 
reformas e, portanto, será exigida, pela Fiscalização, a irrestrita adequação dos 
trabalhos a essa contingência.  

6.10 O recebimento e a aceitação dos serviços de modernização/atualização 
tecnológica dos elevadores dar-se-á por Termo de Recebimento e será efetivado 
pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, assinado pelas 
partes, e realizar-se-á da seguinte forma: 

6.10.1 Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da comunicação feita pela CONTRATADA, por escrito, informando 
a conclusão dos serviços, acompanhada de relatório fotográfico 
completo, contemplando todos os serviços executados. 

6.10.2 Definitivamente, em até 30 (trinta) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, desde que tenha sido verificada pela 
CONTRATANTE sua conformidade com as especificações técnicas 
contidas no Termo de Referência e seus anexos e na proposta 
apresentada. 

6.11 Os serviços de modernização/atualização tecnológica e portas (Itens 1/2/3/4/5) 
serão garantidos pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma da Lei, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada Ordem de Serviço, 
independentemente da vigência do contrato. 

6.11.1 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a 
reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência.  

6.11.2 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a 
responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos 
serviços e dos materiais, durante o período de garantia previsto no 
subitem 6.11. 

6.12 O prazo de validade da garantia será prorrogado caso ocorram interrupções no 
funcionamento do sistema, devendo o período de prorrogação ser idêntico àquele em 
que o equipamento permanecer inoperante. As paralisações decorrentes de 
manutenções preventivas não serão computadas para fins de prorrogação do prazo 
de garantia. 
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7. DO PRAZO E DAS ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ITEM 6) 

7.1A CONTRATADA assumirá prontamente a manutenção preventiva e corretiva dos 
02 (dois) elevadores do edifício modernizados e atualizados, com fornecimento e 
reposição de peças originais novas, sem ônus ao Município de Torres, inclusive de 
partes não alteradas pela modernização, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
passível de prorrogação, contados após o Termo de Recebimento Definitivo de 
cada Ordem de Serviço dos serviços realizados para os itens 1/2/3/4/5 – 
MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES 

7.2 A manutenção preventiva será realizada de acordo com cronograma aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, seguindo os procedimentos e rotinas constantes do ANEXO II 
deste Termo de Referência, consistindo de inspeção, regulagem e ajuste, de acordo 
com normas e especificações técnicas do fabricante, de todas as partes dos 
equipamentos, incluindo poço, fundo do poço, cabinas e casa de máquinas, a fim de 
assegurar um funcionamento seguro, eficiente, econômico e sem interrupções. 

7.3 Quando da apresentação de defeitos, ou se os mesmos forem detectados durante 
a manutenção preventiva, deverá ser realizada a manutenção corretiva, com a 
substituição das peças e componentes defeituosos por outros originais e novos, 
assim reconhecidos pelo fabricante, sem ônus para a CONTRATANTE, sendo 
VEDADO O USO DE PEÇAS OU COMPONENTES RECONDICIONADOS OU DE 
SEGUNDA MÃO. 

7.4 Quanto à manutenção corretiva, os chamados feitos pela CONTRATANTE 
deverão ser atendidos dentro do prazo máximo de 02 (duas) horas para sanar o 
defeito apontado, sem ônus para a CONTRATANTE. Quando for o caso de pessoas 
retidas em cabinas, ou acidentes, o atendimento deverá ser realizado em, no 
máximo, 30 (trinta) minutos. 

7.5 Para o disposto no item 7.4, deverá ser disponibilizado número telefônico para 
atendimento de emergência, durante 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

7.6 A equipe de serviço e manutenção deverá ser composta por profissionais 
qualificados e especializados para a execução dos serviços considerados 
indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e emergenciais.  

7.7 A CONTRATADA deverá designar um Engenheiro Preposto vinculado a empresa 
que acompanhará e responderá pelos trabalhos da equipe de serviço, 
comparecendo, sempre que solicitado, no local da prestação dos serviços de 
manutenção.  

7.8 O Engenheiro Preposto deverá ser graduado em engenharia elétrica/eletrônica ou 
mecânica, ou outra especialidade da engenharia com atribuições compatíveis com o 
objeto do contrato, com experiência comprovada no acompanhamento de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de elevadores, compatíveis com os especificados 
neste documento, devidamente registrado perante o CREA. 
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7.9 O Engenheiro Preposto deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), conforme dispõe o Art. 1º da Lei 6.496/77 e Art. 3º da Resolução nº 
307/86 do CONFEA. 

7.10 Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva só poderão ser iniciados 
após autorização da FISCALIZAÇÃO, bem como a liberação de elevadores 
eventualmente interditados. 

7.11 A CONTRATADA preferencialmente preencherá e fornecerá, logo após a 
execução do serviço, formulário impresso, sempre que realizar qualquer serviço nos 
elevadores, contendo as seguintes informações: número do elevador; defeito 
apresentado; serviço realizado; nome do técnico responsável pelo serviço; número da 
ordem de serviço; horário do chamado; horário de chegada; horário de saída; relação 
das peças substituídas, se for o caso.  

Os serviços executados e os materiais empregados deverão obedecer a todos os 
normativos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, existentes ou que 
venham a ser editados, mais especificamente no tocante às seguintes normas: 

13.1 Às normas do Corpo de Bombeiros Militar do RS. 

13.2 Aos regulamentos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

13.3 Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, 
uso, transporte e armazenagem dos produtos. 

13.4 Às normas da ABNT, ou às normas internacionais consagradas, na falta de 
normatização específica pela ABNT ou para melhor complementar os temas previstos 
pelas já citadas, em especial as seguintes: 

a) NBR 5666 - Elevadores Elétricos - Terminologia; 

b) NBR 5665 – Cálculo de tráfego nos elevadores; 

c) NBR IEC 62271-102 – Seccionadores e Chaves de Aterramento; 

d) NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

e) NBR IEC 60439-1- Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensão; 

f) NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 
Urbanos; 

g) NBR NM 313 – Elevadores de Passageiros – Requisitos de segurança para 
construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, 
incluindo pessoas com deficiência; 

h) NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de Segurança 
para construção e instalação. 
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13.5 À Resolução 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA – estabelece  diretrizes, 
critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil. 

14 DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

14.1 Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim 
de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela 
CONTRATANTE, em especial Recomendação n°  12, de 08 de junho de 2011 do 
Ministério do Meio Ambiente e a Resolução 307, de 05 de julho de 2002, do 
CONAMA. 
 

14.2 Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender à 
melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, 
positivos e negativos, associados ao produto.  

14.3 A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais 
utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos 
ambientais. 

14.4 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das 
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando 
a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela 
CONTRATANTE. 

14.5 A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os 
materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à 
Fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito 
indicado pela CONTRATANTE. 

14.6 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e 
entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão 
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a 
legislação ambiental e sanitária vigentes. 

14.7 A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a 
CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e à melhoria 
contínua da eficiência energética e hidráulica da edificação e de seus equipamentos.  

DA VISTORIA 
As interessadas deverão realizar vistoria nos locais e instalações da prestação dos 
serviços – ocasião na qual será firmada a declaração, conforme modelo disponível 
no ANEXO V do Termo de Referência – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
VISTORIA, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais 
dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à 
formulação da sua proposta de preços. 
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A vistoria deverá ser marcada das 14:00h às 18:00h, com o Responsável pela 
Diretoria de Projetos e Captação de Recursos, por meio do telefone (51) 3626-9150 
ramal 227 ou (51) 9333-4662, e será efetivada em  02/09/2014 às 14horas. 

A empresa deverá apresentar Declaração, conforme modelo disponível no ANEXO V 
deste Termo de Referência – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA, no 
envelope de HABILITAÇÃO de que vistoriou, por intermédio de seu Representante, 
os locais e instalações da prestação dos serviços, tendo então pleno conhecimento 
das condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de 
todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços,  não 
sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento 
dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 

A realização da vistoria  se consubstancia em condição para a participação na 
Licitação, ficando as LICITANTES cientes de que após apresentação das 
propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no 
sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 

Eventuais discrepâncias observadas na fase de vistoria e de elaboração da proposta 
- inclusive e principalmente às relativas ao prazo de execução e às 
especificações das peças e serviço e sua compatibilidade entre si e entre os 
equipamentos já existentes - deverão ser apontadas formalmente a Pregoeira, até 
dois dias antes da data prevista para a abertura do certame licitatório. Após essa 
data, nenhuma reclamação será aceita, cabendo à Contratada a execução do objeto 
em sua totalidade, uma vez que se trata de contratação do tipo "empreitada por 
preço global". 

16.5 Constará do contrato cláusula expressa de concordância da CONTRATADA 
com a adequação de projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob a 
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Em consonância com as determinações emanadas pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU, a LICITANTE deverá preencher sua planilha/proposta observando as 
seguintes orientações: 

17.1.1 Os tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL 
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) não devem integrar o 
cálculo do BDI (Benefício/Bonificação e Despesas Indiretas), nem 
tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de 
natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, 
não devendo ser repassado à contratante. (ACÓRDÃO Nº 325/2007 - 
TCU - PLENÁRIO). 
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17.1.2 Os itens Administração do Local, Instalação de Canteiro e 
Acampamento e Mobilização e Desmobilização, visando a maior 
transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no BDI. 
(ACÓRDÃO Nº 325/2007- TCU - PLENÁRIO). 

17.1.3 A LICITANTE deverá apresentar o detalhamento da composição 
do BDI e dos respectivos percentuais praticados, a fim de que se 
possa aferir a sua adequação (ACÓRDÃOS Nº 325/2007 e Nº 818/2007 - 
TCU - PLENÁRIO), em especial das despesas financeiras, administração 
central, lucro e tributos.  

17.2 A inobservância das orientações acima, em especial quanto aos detalhamentos 
solicitados, acarretará a desclassificação da respectiva proposta. 

17.3 A CONTRATANTE poderá realizar diligências junto à LICITANTE vencedora, a 
fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores unitários/hora informados na planilha 
orçamentária. 

18 DOS ANEXOS 

Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e 
efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE 
MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA  

ANEXO II – PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES 

ANEXO III – ORÇAMENTO ESTIMADO 

ANEXO IV – PLANILHA MODELO DE FORMULAÇÃO DA 
PROPOSTA (PARA PREENCHIMENTO DA LICITANTE) 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA (PARA 
PREENCHIMENTO DA LICITANTE) 

 
1. Do Critério de Julgamento:  
1.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de  menor preço 
global, desde que cumpridas às exigências técnicas do Presente Termo de 
Referência. 
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o 
objeto descrito no site da Bolsa de Licitações e Leilões e as especificações 
constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Prefeitura Municipal de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
 
 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE 

MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES 
(DOCUMENTO ELABORADO ENG° CLAUDIO LYSIAS B. DE LIMA – CREA 

043678-D) 
 
 

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA EM  ELEVADORES LAUDO TÉCNICO 
 

DADOS DO PROPRIETÁRIO /ESTABELECIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

                   Laudo Técnico solicitado: Por Gerencia de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Torres, para efeito de licitação referente as reformas dos três 

elevadores do Novo Centro Administrativo,  (Antigo Hotel Beira-Mar). 

 

1-DADOS DOS ELEVADORES OBJETOS DE ANÁLISE 

Marca: ThyssenKrupp  

Modelo: Padrão 

Tipo: Passageiro 

Paradas: 13 

Capacidade 750 Kg 

Velocidade 60 

Quantidade  (03) Três 

 

1.1-Dados Verificados: 

a) Casa de Máquinas 

b) Conjunto Máquina de Tração e Motor de Tração.    

c) Cabos de Alimentação  

d) Caixa de Corrida 

Razão  Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES                     CNP: 
:87.876.801/0001-01 
Nome Fantasia:  PREFEITURA DE TORRES 
Imóvel:  COMERCIAL 
Proprietário/Responsável:  PREFEITURA MUNIC. DE TORRES  
Endereço: RUA   JOSE  A. PICORAL   Nº 79                         CEP: 95560-
000 
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e) Cabina 

f) Itens de Segurança 

g) Pavimentos 

 

2- Laudo:  

 Considerando-se que os Elevadores objetos de análise, estão parados a mais 

de 5 anos, considerando que o estado de conservação do mesmo é ruim, 

considerando que alguns itens já estão obsoletos e devido as características 

comerciais do edifício, os mesmos serão muito utilizados pelo público. Após vistoria 

técnica no local, sugerimos as seguintes ações na reforma do mesmo. 

 

ELEVADORES NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO, TORRES/RS  

2.1-Casa de Máquinas 

a) Painel de Comando ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser substituído completamente o painel de comando antigo por um sistema 

modernizado de painel de comando. Fornecido em gabinete metálico com porta, 

sobre base metálica e em conformidade com a Norma Técnica ABNT NM-207. 

 

b) Lógica de Atendimento  ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Devido às características comerciais do edifício, a lógica de atendimento de 

chamada deverá ser Coletiva Seletiva na Subida e na Descida. Ou seja, deverá 

atender chamadas no sentido de subida e descida de acordo com a preferência 

selecionada nas botoeiras dos pavimentos, permitindo o tráfego de pessoas entre os 

pavimentos. 

 

c) Chave Geral Trifásica ( Chave de Força)  ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalada no quadro de força da casa de máquinas, chave geral trifásica, 

bloqueável, com capacidade compatível com a potência requerida pelo elevador, 

conforme Norma NBR NM-207. 

 

d) Cabos de alimentação do Painel de Comando (Chave geral trifásica ao Painel de 

Comando)     ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 
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Deverão ser substituídos todos os cabos de alimentação do painel de comando, a 

partir do painel de força na saída da chave geral trifásica, até o painel de comando. 

O diâmetro dos cabos deverá ser compatível com a potência requerida pelo painel 

de comando e suas proteções. 

 

e) Aterramento ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser revisado e se preciso substituído aterramento elétrico. 

 

2.1-Conjunto Máquina de Tração e Motor de Tração 

a) Máquina de Tração ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Será mantida a existente, devendo ser realizado os seguintes serviços na mesma: 

- Substituição do óleo lubrificante existente; 

- Vedação do sistema de juntas; 

- Retirada de folgas e alinhamento de todo conjunto; 

- Pintura completa, incluindo o motor de tração; 

- Revisão e pintura na estrutura da base da máquina de tração. 

 

b) Protetor de Polia para Máquina de Tração ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado protetor para polia da máquina de tração, com objetivo de 

prevenir a possibilidade de contato com partes móveis deste equipamento. 

Conforme Norma NM-207. 

 

c) Sistema de Freio da Máquina de Tração ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverão ser realizados serviços de manutenção e recuperação completa nos 

componentes existentes, com ajustes e substituição do material necessário que 

garantam a segurança completa e o correto funcionamento do mesmo. 

 

d) Cabos de tração ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser feita verificação completa nos cabos de tração, substituindo-os se 

necessário, mantendo as características e medidas compatíveis com o equipamento 

instalado.  
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e) Cabos de Alimentação do Motor de Tração (Painel de comando ao Motor de 

tração) ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverão ser instalados novos cabos de alimentação do motor de tração, a partir do 

painel de comando, até o motor de tração do elevador. Os diâmetros dos cabos 

deverão ser compatíveis com a potência requerida pelo motor de tração e suas 

proteções. 

 

f) Leitor de deslocamento ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá instalado leitor eletrônico do deslocamento da cabina, informando ao painel 

de comando informações sobre a velocidade e o sentido de deslocamento da 

cabina. 

 

g) Cabo do Limitador de Velocidade ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado cabo do limitador de velocidade, mantendo as características e 

medidas compatíveis com o equipamento existente. 

 

h) Protetor da Polia do Limitador de Velocidade ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser fornecido e instalado protetor para o limitador de velocidade, com 

objetivo de prevenir a possibilidade de contato com as partes móveis deste 

equipamento. Conforme Norma NM-207. 

 

i)Alçapão (ELV. 1) 

Deverá ser instalada chapa metálica (tampa) para proteção da entrada do alçapão 

na casa de máquinas. Nesta deverão estar instalados os suportes para abertura e 

fechamento e porta cadeado para o bloqueio do mesmo. 

 

2.3 - Caixa de Corrida 

a) Sensores Ópticos e Placas de Sinalização ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverão ser instalados sensores ópticos na cabina do elevador para a identificação 

das paradas e o posicionamento da mesma na caixa de corrida. Esta análise será 

realizada através da leitura de placas de sinalização que também deverão ser  

posicionadas adequadamente na caixa de corrida, permitindo a realização desta 

identificação de posicionamento da cabina pelo controle. 
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b) Cabos Elétricos para a Caixa de Corrida (Painel de Comando aos Componentes 

da caixa de corrida) ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalada nova pré-fiação da caixa de corrida. Esta deverá possuir cabos 

elétricos para alimentação e comunicação com os componentes localizados nas 

botoeiras de pavimentos, portas de pavimentos, indicadores de posição, chaves 

limites, trincos de portas e demais componentes de segurança da caixa de corrida. 

Deverá conter conectores em suas extremidades, onde possuirá identificação das 

linhas e características adequadas de sua aplicação. Estes cabos devem ser 

instalados em calhas elétricas que também deverão ser instalados em todo percurso 

da caixa de corrida. 

 

c) Limites de Segurança ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverão ser instalados novos limites de segurança superiores e inferiores, 

atendendo as características previstas na Norma NM-207. 

 

d) Iluminação Interna para a Caixa de Corrida ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalada rede elétrica de iluminação interna para a caixa de corrida, 

contendo coluna com no mínimo uma lâmpada de 60W a cada 5 metros, uma 

lâmpada no extremo superior e outra no extremo inferior, com rede elétrica 

independente dos elevadores. Deverá manter dois interruptores com sistema de 

acionamento tipo “hotel”, localizados no extremo superior e no extremo inferior da 

caixa de corrida. Conforme Norma NM-207. 

e) Tela de Proteção entre as caixas de corrida ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalada tela de proteção entre as caixas de corrida conjugadas 

existentes no local. Conforme Norma ABNT NM-207. 

 

f) Comando de Inspeção no Poço ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado comando de desligamento e iluminação do poço, contendo 

botão de emergência. Conforme a Norma ABNT NM-207. 

 

g) Escada de Acesso ao Poço ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 
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Deverá ser instalada escada de acesso ao poço do elevador. Conforme a Norma 

ABNT NM-207. 

 

2.4 - Cabina 

a) Cabos Elétricos para Cabina (Painel de Comando a Cabina)  ( ELV. 1/ ELV. 2/ 

ELV. 3) 

Deverá ser instalada nova fiação (cabos de manobra) a partir do painel de comando 

do elevador até a cabina do elevador. Estes deverão ser do tipo esteira, flexíveis e 

sem emendas, mantendo conectores em suas extremidades com a devida 

identificação da fiação elétrica e as características adequadas para sua aplicação. 

 

b) Comando de Manutenção ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado Comando de manutenção adequado a Norma NBR NM-207, 

localizado sobre a cabina do elevador, com botões três botões para manobra da 

cabina em manutenção (subida, descida e confirmação), iluminação de manutenção 

e botão de emergência. 

 

c) Caixa de Conexão Sobre a Cabina ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalada caixa de conexão sobre a cabina, destinada a interligação da 

fiação elétrica da cabina com os cabos de alimentação da cabina (cabos de 

manobra). 

 

d) Iluminação de Cabina ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado sistema de iluminação principal no interior da cabina, com 

luminosidade conforme Norma NBR NM-207. 

 

e) Ventilador de Cabina ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado sistema de ventilação no interior da cabina do elevador. Tendo 

sua chave liga e desliga no painel de posição de cabina, somente entrará em 

operação quando a mesma estiver em posição que permita sua ativação ao mesmo 

tempo em que a cabina estiver em movimento ou com direção de movimento. 

 

f) Subteto de Cabina ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 
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Deverá ser instalado subteto de cabina. 

 
g) Corrimão da Cabina ( ELV. 2) 
Deverão ser instalados corrimãos (guarda corpo) nos painéis de fundo da cabina e 
nos painéis das laterais, conforme Norma ABNT NM-313. Este serão em forma 
tubular, de superfície lisa e não deslizante. 
 
h) Sintetizador de Voz (Digitalizador de Voz) (ELV. 2) 
Deverá ser instalado na cabina do elevador um sistema de voz digital, fornecendo 
informações sobre a posição do elevador, o sentido de deslocamento e indicador de 
obstrução da porta. Conforme Norma ABNT NM-313. 
 

i)Segurança Eletrônica de Porta ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado sensor de segurança eletrônica de porta, instalado na porta de 

cabina, que monitora a entrada permitindo sua reabertura em caso da verificação de 

obstáculo no percurso. 

 

j) Conjunto Operador de Portas ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Será mantido o existente, devendo ser realizado serviços de manutenção e 

recuperação do conjunto operador de portas, com ajustes e substituição do material 

necessário que garantam a segurança completa e o correto funcionamento do 

mesmo, incluindo o sistema de portas de cabina. 

 

k) Painel de operação (botoeira de cabina) ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado painel de operação de cabina e sobreposto aos painéis da 

cabina existentes. Deve possuir botões em aço com acionamento do tipo 

micromovimento, com diâmetro de 20 mm excluindo-se a aba. Todos os botões com 

indicação em braile na sua lateral e com autoiluminado que indique que o mesmo foi 

pressionado e a chamada registrada. Além dos botões de chamada relativos a cada 

pavimento existente, possui botão para o fechamento da porta, botão para a 

abertura da porta, botão de alarme e acionamento do intercomunicador, chave para 

comando preferencial, chave para o acionamento do ventilador e módulo 

intercomunicador preparado para a comunicação em viva voz na cabina com um dos 

pontos externos. 

 

l) Comando Preferencial ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 
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Deverá ser instalado Comando Preferencial mantendo o funcionamento reservado 

para chamadas de cabina, quando necessário à realização de serviços limpeza, 

mudança e outros. Este comando é acionado através de uma chave removível no 

painel de operação de cabina, que quando acionado retira o elevador do grupo, 

mantendo o funcionamento do elevador somente por chamadas controladas da 

cabina, não atendendo chamadas de pavimento. 

 

 

m) Indicador de Posição e Direção na Cabina ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado Indicador de posição da cabina. Este deverá ser posicionado 

na parte superior do painel de operação de cabina, indicando o pavimento onde a 

cabina está posicionada e a direção em que ela se movimenta. 

 

n) Intercomunicador ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado Intercomunicador, com sistema integrado ao painel de 

operação de cabina. Este deverá permitir, quando acionado, a comunicação em viva 

voz do interior da cabina com dois pontos externos, o primeiro localizado na casa de 

máquinas e o segundo na portaria do edifício. 

 

o) Guarda-corpo Sobre a Cabina (balustrada) ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado protetor guarda-corpo sobre a cabina, em conformidade com a 

NBR NM-207. 

 

p) Proteção da Soleira de Cabina ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado chapa metálica de proteção sob a soleira da porta de cabina, 

com altura mínima de 750 mm, conforme Norma ABNT NM-207. 

 

q) Freio de Segurança da Cabina ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Será mantido o existente, devendo ser realizados serviços de manutenção e 

recuperação completa no sistema de freio de segurança da cabina, com ajustes e 

substituição do material necessário a garantir a segurança completa e o correto 

funcionamento do mesmo. 
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2.5 - Pavimentos 

a) Botoeiras de Pavimento ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado um conjunto de botoeira de pavimento por pavimento. Estas 

deverão possuir botões em aço com acionamento do tipo micromovimento, com 

diâmetro de 20 mm excluindo-se a aba, todos com indicação em braile na sua lateral 

e com autoiluminado que indique que o mesmo foi pressionado e a chamada 

registrada. As placas faces deverão ser em aço inox, contendo nos pavimentos 

extremos (superior ou inferior) um botão de chamada e nos pavimentos 

intermediários dois botões de chamada. 

 

b) Indicador de Posição e Direção no Pavimento ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Deverá ser instalado um conjunto de Indicador de posição e direção por pavimento. 

Estes deverão ser posicionados sobre a porta de pavimento, com placas faces em 

aço inox, com dígitos de no mínimo 55 mm, indicando o pavimento onde a cabina 

está posicionada e a direção em que ela se movimenta. Deverão possuir sinal 

sonoro, indicando aos usuários a aproximação da cabina do elevador quando 

solicitada a chamada neste pavimento. 

 

c) Portas de Pavimento ( ELV. 1/ ELV. 2/ ELV. 3) 

Serão mantidas as existentes, devendo ser realizados serviços de manutenção e 

recuperação completa em todas as portas de pavimento, com ajustes e substituição 

do material que garantam a segurança completa e o correto funcionamento das 

mesmas. 

 
d) Pavimentos 
ELV 1: T;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12 
ELV 2: SS;T;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12   
ELV 3: T;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12 
 

 

___________________________________________________________ 

Eng.: Cláudio Lysias Balbino de Lima 
CREA: RJ043678 – NrRNP: 2001306334 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DOS ELEVADORES 

 
1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
1.1 De acordo com o cronograma aprovado pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA 
deverá proceder à manutenção preventiva dos elevadores, tantas vezes quantas 
forem necessárias, realizando, nessas ocasiões, a inspeção, regulagem e ajuste, de 
acordo com as normas e especificações técnicas, de todas as partes dos 
equipamentos, a fim de proporcionar um funcionamento seguro, eficiente e 
econômico, e, especificamente: 
 
 
1.1.1 INTERIOR DAS CABINAS 
 
a) Examinar e ajustar: 
 

Botões e sinalizações dos andares; 
 
Placa de Informações; 
 
Funcionamento das portas; 
 
Folga nas corrediças; 
 
Sapata de segurança; 
 
Cortina de infravermelho, se houver. 

 
 
b) Examinar e ajustar ao longo do percurso, a cada parada, na subida e na descida: 
 

Nivelamento da cabina em relação ao piso do pavimento; 
 
Fechamento da porta. 

 
 
1.1.2 SOBRE A CABINA 
 
a) Examinar e ajustar: 
 

Botoeiras de inspeção; 
 
Suspensão da cabina; 
 
Elementos de lubrificação das sapatas; 
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Chaves de limite; 
 
Elementos de segurança de fim de curso; 

 
Operadores de portas e seus contatos; 
 
Curso de rampa móvel e seu acionamento. 

 
 
b) Examinar e ajustar no percurso de descida: 
 

Funcionamento dos fechos das portas e da cabina; 
 
Suspensão do contrapeso; 
 
Fixação da corrente de compensação; 

 
 
1.1.3 FUNDO DO POÇO 
 
a) Examinar e ajustar: 
 

Nível de tensão do cabo do limitador; 
 
Graxeira do eixo do tensor; 
 
Molas pára-choques; 
 
Funcionamento e comprimento da corrente de compensação; 

 
Interruptor de comando; 

b) Providenciar a limpeza do fundo do poço: 

Informar à FISCALIZAÇÃO o eventual acúmulo de água no fundo do poço; 

Verificar e manter sistema de iluminação do poço do elevador. 
 
 
1.1.4 CASA DE MÁQUINAS 
 
a) Examinar e ajustar os equipamentos conforme estabelecido no plano de 
manutenção, operação e controle; 
 
b) Proceder á limpeza geral, inclusive varrição; 
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c) Informar à FISCALIZAÇÃO sobre as más condições de iluminação e ventilação, 
presença de objetos estranhos no local ou qualquer outra anormalidade. 
 
 
1.1.5 LUBRIFICAÇÃO 
 
a) Completar o nível de óleo das máquinas, geradores e motores, substituindo-o 
completamente a cada 02 (dois) anos ou quando indicado pela fiscalização; 
 
b) Lubrificar os mancais dos motores e articulações do freio; 

 
 
2.MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 
2.1 MENSALMENTE 
 
2.1.1Supervisionar e realizar a manutenção corretiva dos elevadores, com 
substituição das peças e componentes defeituosos por outros originais e novos, 
quando for o caso, e, especificamente: 
 
a) Substituir, sempre que necessário, as corrediças das guias ou roldanas dos 
cursores, mantendo-as convenientemente lubrificadas; 
 
b) Igualar a tensão de todos os cabos de tração; 
 
c) Substituir os cabos e estabilizadores de cabos quando necessário. 
 
d) Examinar, ajustar, lubrificar, consertar ou substituir peças e componentes, tais 
como: sem-fins, engrenagens, rolamentos, mancais, bobina do magneto do motor de 
freio, escovas, enrolamento dos motores, coletores, elementos rotativos, contatos, 
bobinas, resistências para circuitos de operação, armações dos magnetos, 
ventiladores de cabinas e quaisquer outras partes elétricas, mecânicas ou 
estruturais que se fizerem necessárias; 
 
e) Substituir, quando necessário, o forro dos tetos das cabinas, pelo mesmo tipo de 
material existente, bem como o revestimento do piso; 
 
f) Substituir, se necessário, todas as lâmpadas e reatores existentes nos tetos das 
cabinas, botoeiras e gongos de sinalização; 
 
g) Executar testes de segurança, de acordo com a periodicidade recomendada pela 
boa técnica e consoante a legislação e normas pertinentes. 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA  

 
ORÇAMENTO ESTIMADO 

 
 

Item Descrição Unid. Qtd. 
Custo Total 

(R$) 

1 

Casa de Máquinas (pintura, iluminação de emergência, 
janelas de ventilação) Unid. 2 9350,19 

 

Substituir painel de comando e lógica de atendimento unid. 2 104094,70 

Instalar chave geral trifásica (chave de força) unid. 2 1005,50 

Substituir os cabos de alimentação do painel de comando 
(chave geral trifásica ao painel de comando) unid. 2 

Substituir aterramento elétrico unid. 2 7114,28 

VALOR TOTAL ITEM 1 

R$ 
121.564,67 

2 Conjunto máquina de tração e motor de tração  

 

Máquina de tração - manter a existente, devendo realizar os 
seguintes serviços: substituição do óleo lubrificante; vedação 
do sistema de juntas; retiradas de folgas e alinhamento de 
todo o conjunto; pintura completa, incluindo o motor da 
tração; e revisão e pintura na estrutura da base de máquina de 
tração. unid. 2 2724,24 

Instalação de protetor de polia para máquina de tração unid. 2 1422,92 

Substituição completa do sistema de freio da máquina de 
tração, unid. 2 14838,36 

Substituição completa dos cabos de tração unid. 2 10773,06 

Instalação de cabos de alimentação do motor de tração (painel 
de comando ao motor de tração) unid. 2 

Instalação de leitor de deslocamento unid. 2 

Instalação de cabo do limitador de velocidade unid. 2 1849,70 

Instalação de protetor da polia do limitador de velocidade. unid. 2 1422,92 

Alçapão - instalação de chapa metálica (tampa) e suportes para 
abertura e fechamento e porta cadeado para bloqueio do 
mesmo. (ELV 1) unid. 1 3658,77 

VALOR TOTAL ITEM 2 

R$ 
36.689,97 

3 Caixa de Corrida  

 

Instalação de sensores ópticos e placas de sinalização unid. 2  

Instalação de cabos elétricos para a caixa de corrida (painel de 
comando aos componentes da caixa de corrida) unid. 2  
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Instalação de limites de segurança unid. 2 

Iluminação interna para a caixa de corrida unid. 2 1712,76 

Instalação de tela de proteção entre as caixas de corrida unid. 1 15041,62 

Instalação de comando de inspeção no poço, conforme norma.  unid. 2 

Escada de acesso ao poço unid. 2 1422,92 

VALOR TOTAL ITEM 3 

R$ 
18.177,30 

4 Cabina 

 

Instalação de cabos elétricos para cabina (painel de comando a 
cabina) unid. 2 

Instalação de comando de manutenção unid. 2 

Caixa de conexão sobre a cabina unid. 2 0,00 

Iluminação de cabina unid. 2 324,00 

Ventilador de cabina unid. 2 1838,92 

Subteto de cabina unid. 2 5284,88 

Corrimão de cabina (ELV. 2) unid. 1 1829,39 

Sintetizador de voz (digitalizador de voz) (ELV. 2) unid. 1 2846,86 

Instalação de segurança eletrônica de porta unid. 2 2962,10 

Instalação sistema VVVF para conjunto operador de portas unid. 2 19513,44 

Painel de operação (botoeira de cabina) unid. 2 

Comando preferencial unid. 2 

Indicador de posição e direção na cabina unid. 2 

Intercomunicador unid. 2 

Guarda-corpo sobre a cabina (balustrada) unid. 2 1422,92 

Proteção da soleira de cabina unid. 2 1144,58 

Recuperação do freio de segurança da cabina unid. 2 1626,14 

 VALOR TOTAL ITEM 4 

R$ 
38.793,23 

5 Pavimentos 

Botoeiras de pavimento unid. 2 

Indicador de posição e direção no pavimento unid. 2 

Recuperar portas de pavimento unid. 2 89436,80 

VALOR TOTAL ITEM 5 

R$ 
89.436,80 

(A) VALOR TOTAL MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO COM BDI 15% 

R$ 
304.661,97 

Item Descrição Unid. Qtd. 
Valor Total 

(R$) 
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6 

Manuteção preventiva e corretiva dos 02 elevadores do Novo 
Centro Administrativo mês 24 

R$ 
16.768,00 

(B) VALOR TOTAL MANUTENÇÃO 

R$ 
16.768,00 

VALOR TOTAL MODERNIZAÇÃO + MANUTENÇÃO (A+B) 
R$ 

321.429,97 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA  
MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

 
 

     

Item Descrição Unid. Qtd. Custo Total (R$) 

1 Casa de Máquinas (pintura, iluminação de 
emergência, janelas de ventilação) 

Unid. 2  

  Substituir painel de comando e lógica de 
atendimento 

unid. 2  

Instalar chave geral trifásica (chave de força) unid. 2  

Substituir os cabos de alimentação do painel de 
comando (chave geral trifásica ao painel de 
comando) 

unid. 2  

Substituir aterramento elétrico unid. 2  

  VALOR TOTAL ITEM 1      

2 Conjunto máquina de tração e motor de 
tração 

     

  Máquina de tração - manter a existente, 
devendo realizar os seguintes serviços: 
substituição do óleo lubrificante; vedação do 
sistema de juntas; retiradas de folgas e 
alinhamento de todo o conjunto; pintura 
completa, incluindo o motor da tração; e revisão 
e pintura na estrutura da base de máquina de 
tração. 

unid. 2  

Instalação de protetor de polia para máquina de 
tração 

unid. 2  

Substituição completa do sistema de freio da 
máquina de tração, 

unid. 2  

Substituição completa dos cabos de tração unid. 2  

Instalação de cabos de alimentação do motor de 
tração (painel de comando ao motor de tração) 

unid. 2  

Instalação de leitor de deslocamento unid. 2  

Instalação de cabo do limitador de velocidade unid. 2  

Instalação de protetor da polia do limitador de 
velocidade. 

unid. 2  

Alçapão - instalação de chapa metálica (tampa) 
e suportes para abertura e fechamento e porta 
cadeado para bloqueio do mesmo. (ELV 1) 

unid. 1  
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  VALOR TOTAL ITEM 2       

3 Caixa de Corrida       

  Instalação de sensores ópticos e placas de 
sinalização 

unid. 2   

Instalação de cabos elétricos para a caixa de 
corrida (painel de comando aos componentes da 
caixa de corrida) 

unid. 2   

Instalação de limites de segurança unid. 2  

Iluminação interna para a caixa de corrida unid. 2  

Instalação de tela de proteção entre as caixas 
de corrida 

unid. 1  

Instalação de comando de inspeção no poço, 
conforme norma.  

unid. 2  

Escada de acesso ao poço unid. 2  

  VALOR TOTAL ITEM 3       

4 Cabina       

  Instalação de cabos elétricos para cabina (painel 
de comando a cabina) 

unid. 2   

Instalação de comando de manutenção unid. 2   

Caixa de conexão sobre a cabina unid. 2  

Iluminação de cabina unid. 2  

Ventilador de cabina unid. 2  

Subteto de cabina unid. 2  

Corrimão de cabina (ELV. 2) unid. 1  

Sintetizador de voz (digitalizador de voz) (ELV. 
2) 

unid. 1  

Instalação de segurança eletrônica de porta unid. 2  

Instalação sistema VVVF para conjunto 
operador de portas 

unid. 2  

Painel de operação (botoeira de cabina) unid. 2  

Comando preferencial unid. 2  

Indicador de posição e direção na cabina unid. 2  

Intercomunicador unid. 2  

Guarda-corpo sobre a cabina (balustrada) unid. 2  

Proteção da soleira de cabina unid. 2  

Recuperação do freio de segurança da cabina unid. 2  

  VALOR TOTAL ITEM 4       

5 Pavimentos       
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  Botoeiras de pavimento unid. 2   

Indicador de posição e direção no pavimento unid. 2   

Recuperar portas de pavimento unid. 2  

  VALOR TOTAL ITEM 5       

  (A) VALOR TOTAL MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO COM BDI ____% R$ 0,00 

Item Descrição Unid. Qtd. Valor Total (R$) 

6 Manuteção preventiva e corretiva dos 02 
elevadores do Novo Centro Administrativo 

mês 24   

  (B) VALOR TOTAL MANUTENÇÃO R$ 0,00 

  VALOR TOTAL MODERNIZAÇÃO + MANUTENÇÃO (A+B) R$ 0,00 
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

(A realização da vistoria se consubstancia em condição para a participação na 
Licitação, ficando, as LICITANTES cientes de que após apresentação das propostas 
não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da 
inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços 
e de dificuldades técnicas não previstas.) 
 

MUNICÍPIO DE TORRES/RS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2014 

 
Nome da empresa: 

 
Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão 

Eletrônico nº 34/2014, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada 
na prestação de serviços, necessários à modernização de 02 (dois) elevadores da 
marca ThyssenKrupp, instalados no Novo Centro Administrativo de Torres (Antigo 
Hotel Beira Mar), compreendendo também a manutenção preventiva e corretiva de 
todos os elevadores modernizados, com o fornecimento de toda a mão-de-obra, 
equipamentos, peças e materiais necessários à perfeita execução dos serviços. 

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e 
condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como 
estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, 
que o integram, independentemente de transcrição. 

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico 
da empresa, abaixo identificado, todos os locais de realização dos serviços e estar 
totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido. 

 
 
______________________________  _____________________________ 

                            Empresa      CNPJ 
______________________________  ______________________________ 

                Endereço           Telefone/Fax 
______________________________  ______________________________ 

       E-mail      Responsável Técnico 
                                                      (nome e registro no Conselho 
Profissional) 
 
 

Torres/RS xxx de xxxxxx de 2014. 
 

___________________________   
 ___________________________ 
Responsável Técnico da Empresa   Prefeitura Municipal de Torres 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos 
relativos à habilitação. 
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ANEXO 02 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014  

                                                 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato.  

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno 
porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 

§ 2o  A não regularização da documentação, no prazo 
previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 8,1 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação”. 

 

1 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

  
           Os documentos relativos à habilitação, (e quando a empresa se enquadrar 

no regime ME/EPP enviar também o Anexo 04), das Empresas vencedoras, 
deverão ser encaminhados por meio da opção “UPLOAD” do Sistema BLL 
no momento da formulação de sua proposta, e, posteriormente em 
originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, 
pessoalmente ou via postal, contados da data de encerramento da sessão 
pública virtual, juntamente com a proposta de preços readequada 
conforme os lances, para a Prefeitura do MUNÍCIPIO DE TORRES – RS, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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Av. Júlio de Castilhos, nº. 707 – Bairro Centro, CEP 95560-000, fone/fax (51), 
3664-2310 ou 3626-9150 A/C Sidineia Burin Rocha da Silva - Diretoria de 
Compras e Licitações. 

 
  Para habilitarem-se no certame, os interessados deverão apresentar os 
documentos abaixo: 

1.1 Habilitação Jurídica 
 
1.1.2. A HABILITAÇÃO DA LICITANTE CONSISTIRÁ NA APRESENTAÇÃO DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS:  
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) 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, com a 
comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das 
respectivas alterações, caso existam; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (fins de licitação); 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais, sede da empresa, expedida pelo 
órgão competente; 
f) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social (INSS); 
g) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

h) Certidão negativa em matéria falimentar e concordatária e de recuperação judicial 
e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica. 
i) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo 03); 
j) Declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) (ver modelo conforme 
Anexo 04); 
k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.(Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br. 
l) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 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. 
 
l.1.Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
a) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 
registrada ou autenticada na Junta Comercial; 
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro 
Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006: por fotocópia (do balanço e demonstrações 
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contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
l.2. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 
 
l.3. Demonstração de Patrimônio Líquido mínimo, para efeito de comprovação da 
boa situação  financeira, quando a licitante apresentar em seu Balanço resultado 
igual ou menor do que 1 (um)  em qualquer dos índices abaixo explicitados: 
 
 
LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
  ___________________________________ 
       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
 
SG =     Ativo Total 
  –--------------------------------------------------------- 
      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
LC =    Ativo Circulante 
  –----------------------------------------- 
       Passivo Circulante 
 
 
Obs.: A licitante que apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que 1 
(um) em qualquer dos índices acima fica obrigada a comprovar, na data de 
apresentação da documentação, Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor total da contratação constante da proposta comercial 
apresentada. 
 
Parágrafo único: O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão 
estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
1.2 Habilitação Técnica 
 
1.2.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 
e TÉCNICO-OPERACIONAL: 
 
a) Comprovação da LICITANTE de que possui, em seu quadro de funcionários, 
Responsável Técnico devidamente registrado no CREA, com habilitação em 
engenharia elétrica/eletrônica ou mecânica, ou outra especialidade da engenharia 
com atribuições compatíveis com o objeto do contrato, conforme art. 59, da Lei no 
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5.194, de 24 de dezembro de 1966, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviços de características  semelhantes ao objeto 
deste Termo de Referência, 
a.1.) A comprovação do vínculo do Responsável Técnico deverá ser feita por meio 
de cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que 
comprove a condição de que pertence ao quadro da CONTRATADA, ou contrato 
social  que demonstre a condição de sócio do profissional, ou ainda por meio de 
contrato  de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação 
civil comum.  
 
a.2) O profissional indicado pela CONTRATADA para fins de comprovação de  
capacitação técnico-profissional deverá participar efetivamente da execução dos  
serviços objeto da Licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, 
conforme determina, em seu art. 30, § 10, a Lei no 8.666/93. 
 
b) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que,  
sendo vencedora da Licitação, em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do  
Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada da documentação 
que  comprove o registro, junto ao CREA, da respectiva ART de Execução – art. 1° 
da Lei n° 6.496/1977. 
 
c) Comprovação da LICITANTE de registro ou inscrição da mesma na entidade 
profissional competente (CREA), em plena validade, comprovando estar apta ao 
desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente 
Licitação, conforme art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e art. 30, I, 
da Lei n° 8.666/93. 
 
d) Apresentar no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que 
comprove a aptidão da LICITANTE na prestação de serviços pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de 
Referência, juntamente com a ART de execução do serviço ou CAT (Certidão de 
Atestado Técnico),  
d.1.) Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, a contento, serviços de  
natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, ou que seja possível 
estabelecer, por proximidade de características funcionais, técnicas, dimensionais e 
qualitativas, comparação entre os serviços objeto deste Termo de Referência e os  
realizados em edificações não residenciais, com fornecimento de mão-de-obra e de 
todo o material, peças e ferramentas necessários. 
d.2.) Considera-se serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto licitado, a 
execução de obras ou reformas que envolvam serviços similares aos sistemas 
especificados no Termo de Referência, em edificações não residenciais com no 
mínimo 08 (oito) pavimentos atendidos por elevadores, e área construída total não 
inferior a 3.000m2 (três mil metros quadrados). 
 
d.3.) Será aceito o somatório de no máximo (02) dois de atestados para 
comprovação somente de área construída para capacidade técnico-operacional da 
LICITANTE, desde que estes, no conjunto, comprovem a execução de cada um dos 
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serviços especificados no Termo de Referência, observados, obrigatoriamente, os 
parâmetros definidos no item d.2  acima. 
 
d.4.) Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional o CAT 
(ou as  ARTs), em que conste como prestadora de serviços a própria LICITANTE, 
desde que as informações constantes desses documentos permitam aferir a 
similaridade/compatibilidade dos serviços. 
 
e) Declaração da LICITANTE de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, 
os  documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, 
adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem 
como  disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos, conforme previsto no art. 30, II, da Lei n° 
8.666/93. 
 
f) Declaração da LICITANTE de que os serviços e peças/materiais ofertados 
atendem integralmente a todos os requisitos especificados neste Edital e seus 
anexos; 
 
g) Declaração de Visita, comprovando que a empresa efetuou, com o 
acompanhamento de um representante do Município, a visita técnica ao local onde 
serão executados os serviços. O local dos serviços será no novo Centro 
Administrativo, sito a Rua José A. Picoral, n° 79 – Centro – Torres/RS. A declaração 
de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação (Anexo V do Termo 
de Referênica ) deverá ser assinada por representantes de ambas as partes. 

 
OBSERVAÇÕES: 
1) A visita deverá ser procedida por um dos Responsáveis Técnicos da 
licitante que deverá portar documento de identidade, (comprovando registro no 
CREA), devendo o vínculo com a empresa obrigatoriamente ser comprovado 
nos documentos de habilitação para efeito de validade da Declaração. 
2) Os licitantes interessados deverão agendar visita ao local de execução da obra 
com um técnico da Prefeitura Municipal de Torres pelo telefone 3626-9150, R 227 
, a Visita ocorrerá no dia 02 de setembro de 2014 as 14 horas. 
3) As dúvidas serão esclarecidas durante a visita. 

Os currículos dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços poderão ser 
requisitados a qualquer tempo pela CONTRATANTE para análise de conformidade. 
 
1.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa 
oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pela pregoeira e/ou sua Equipe 
de Apoio, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser 
apresentadas perfeitamente legíveis. 

1.2.1. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, 
com vistas à agilizar os procedimentos de análise da documentação. 
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1.3. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, 
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 
fixando-lhes prazo para atendimento. 

1.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação, sendo assegurados 
os direitos previsto na legislação pertinente. 

1.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o 
número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa 
licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e 
outras à filial ou empresa da qual a licitante seja sucessora por qualquer processo 
de alteração societária. 

 
É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, 
NAS FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, 
ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014  

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declara que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, em observância à Lei.  
 

 
 

 
 

 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente, carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá 

declarar essa condição. 
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ANEXO 04 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação 
de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser 

uma ME ou EPP) 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014 
                                                 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declara para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modalidade de pregão, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006.  
 

 
 

 
 

(Local e Data) 
 

 
 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO 05 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO 
EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014  

                                                 
Ao (órgão)  

 
Prezados Senhores, 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2014  

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

  RAZÃO SOCIAL: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

  REPRESENTANTE E CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

  ENDEREÇO e TELEFONE: 
  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que 
rege a presente licitação. 

 
 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total do item, de acordo com o Anexo 01 
do Edital. 

 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 
pregão. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 

O Prazo de Entrega de todo o objeto conforme item nº 12 do Edital. 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), 
cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  

 
LOCAL E DATA 

ASSINATURA E CARIMBO DA PRSPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO 06 – Termo de adesão ao sistema de pregão eletrônico da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014  

 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA  

BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (licitante)  
AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM PREGÕES   

 
Autorização para Representação em Licitações 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 
CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: 
Telefone comercial: 
E-mail: 
Representante legal:  
CPF: RG: Telefone: 

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com 
as disposições que seguem. 
São responsabilidades do Licitante: 
 
I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais 

de negócios dos quais venha a participar; 
II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 

nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; e 
III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e 

nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento. 

 
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação poderá 
implicar o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto nos normativos 
expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil e/ou nos editais de licitação 
dos quais venha a participar. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora 
referidas. 
Sem prejuízo do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à 
sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do 
Código Civil Brasileiro, para o fim específico de representá-lo nos negócios de seu 
interesse realizados por meio do Sistema BLL Compras da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
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I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
II.  apresentar lance de preço; 
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela pregoeira; 
IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 
V. interpor recursos contra atos da pregoeira; 
VI. apresentar e retirar documentos; 
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
VIII. assinar documentos relativos às propostas; 
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
 
 
Corretora:   
Endereço:  
CNPJ:  

 
O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou 
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem 
prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou 
decorrentes de negócios em andamento.  
 
Local e data:
 _____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
______ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema BLL Compras 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 

(Licitante) 
 

Indicação de Operadores (licitante direto) 
Licitante: 
CNPJ: 
Operadores 
1 Nome: 
 CPF:  Função:  
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
2 Nome: 
 CPF: Função:  
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 

  
O Licitante reconhece que: 
 
I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao 

sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 

II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

IV. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, 
assumindo-os como firmes e verdadeiros.  

 
Local e data:
 _____________________________________________________________ 
 

 
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 07 – Ficha técnica descritiva do objeto 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014  
 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Marca do produto:  

Especificação do produto:  

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para o item (em R$):  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (ME/EPP.)] 
Data: 

  Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
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ANEXO 08 – Minuta de Contrato 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 34/2014 
 

CONTRATO N.º ........../2014 QUE ENTRE 
SI ELEBRAM O MUNICÍPIO DE TORRES, 
NA FORMA ABAIXO: 
 

 

CONTRATANTE 
A Prefeitura Municipal de Torres, estabelecida a Rua Júlio de Castilhos, 707 - Torres 
- RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.876.801/0001-01, neste ato representada 
pela Sra. NILVIA PINTO PEREIRA, Prefeita Municipal. CPF N.° xxx.xxx.xxx-xx, com 
competência para assinar Contratos. neste ato denominado CONTRATANTE, e 
________ , Inscrita no CNPJ/MF sob n.° ________, com sede na Rua ________, 
_____, , Bairro ___, na cidade de ________, neste ato representada por seu 
_________, Sr. _________, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista 
a homologação do Pregão Eletrôico nº 34/2014, e de conformidade com a Lei 
10.520/2002, Decreto Muncipal 47/2005, Decreto Federal 5.450/2005, Lei 
Complementar 123/2006 e Lei de Licitações 8.666/93 e alterações posteriores, 
firmam o presente contrato, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O contrato tem por objeto a prestação de serviços para a modernização/atualização 
tecnológica de 02 (dois) elevadores do novo Centro Administrativo de Torres, bem 
como a manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema dos dois elevadores da 
sede da CONTRATANTE, com o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e 
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 8.666/93, em 
sua versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
34/2014 e seus Anexos, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da 
CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que compõem o 
Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais disposições inseridas 
no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência: 
1) Permitir livre acesso dos técnicos e empregados da CONTRATADA às suas 
dependências, para a execução dos serviços contratados, para os procedimentos de 
assistência técnica, manutenção e demais solicitações inerentes ao adequado 
funcionamento do equipamento e para o eficaz atendimento dos serviços, desde que 
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá com fotografia recente. 
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2) Proporcionar todas as facilidades sob sua responsabilidade e ao seu alcance para 
que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas vigentes 
e de acordo com as cláusulas contratuais. 
 
3) Impedir a intervenção de pessoal não autorizado nos locais de manutenção do 
equipamento e instalações objeto do Contrato. 
 
4) Designar um representante, denominado Fiscal, bem como seu substituto, ambos 
com competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do 
Contrato e dos respectivos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, e os 
quais notificarão a CONTRATADA sobre todas as ocorrências relacionadas com a 
sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, 
problemas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações. 
 
5) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o 
exato cumprimento das cláusulas e demais condições contratuais, por intermédio do 
Fiscal, do substituto e de seus assistentes, aos quais competirá fazer o 
acompanhamento da execução do Contrato, dirimindo e desembaraçando eventuais 
pendências, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 
bem como não permitindo a execução de e/ou ordenando que sejam refeitas 
quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados. 
 
6) Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade 
observada no curso da execução do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas 
ou defeitos apresentados pelo equipamento ou instalações, prestando todos os 
esclarecimentos e informações necessários e interrompendo o uso do mesmo, se 
assim for recomendado, bem como fixar prazo para a devida solução do problema, 
caso já não haja previsão contratual a respeito. 
 
7) Colocar em prática as recomendações técnicas feitas pela CONTRATADA, 
relacionadas com as condições de funcionamento, uso e segurança do equipamento 
e instalações.  
 
8) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA de 
acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Contrato, realizando 
eventuais descontos de valores sempre que necessários e oficializando a empresa 
sobre as razões que ensejaram tais fatos. 
 
9) Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais disposições inseridas 
no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência: 
 
1) Designar um Representante Legal, com poderes para a resolução de possíveis 
ocorrências e quaisquer eventuais problemas que possam surgir durante a vigência 
do Contrato, informando também endereços, telefones, fax, e-mail e outros meios de 
comunicação para contato com o mesmo. 
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2) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de, entre outras 
coisas, prestar a necessária orientação aos executores, e assim garantir o perfeito 
andamento dos mesmos. 

2.1) Tais encarregados reportar-se-ão, sempre que houver necessidade, 
diretamente à Fiscalização do Contrato e deverão tomar todas as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas 
detectadas na execução dos serviços contratados. 

 
3) Disponibilizar Engenheiro Preposto e técnicos especializados para acompanhar os 
serviços, instruir constantemente as equipes técnicas e manter contato com a 
Fiscalização periodicamente e sempre que necessário, além de providenciar a 
elaboração de Relatórios Técnicos, a preparação de escalas de trabalho e 
cronogramas de serviços, e de zelar pela eficiência e disciplina de seus 
subordinados. 
 
4) Implantar, de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão 
permanente dos serviços contratados, realizando-os de forma meticulosa e 
constante, de modo a obter uma operação correta e eficaz dos equipamentos e 
instalações, bem como manter sempre em perfeita ordem todas as dependências da 
CONTRATANTE nas quais forem prestados os serviços. 
 
5) Estabelecer, junto à Fiscalização do Contrato, cronograma de programação das 
manutenções preventivas. 
 
6) Responder por e corrigir prontamente todos os vícios, falhas e defeitos do 
equipamento e instalações objeto do Termo de Referência durante toda a vigência do 
respectivo Contrato, à exceção dos danos causados aos mesmos por força da 
natureza ou motivo de força maior, inevitáveis ou não previsíveis por meio da 
adequada realização de testes, revisões e manutenções preventivas. 
 
7) Executar, de maneira contínua, além de manutenção corretiva e assistência 
técnica, manutenção preventiva no equipamento e instalações, sem implicar em ônus 
adicional para a CONTRATANTE, e devendo, ainda, esta ocorrer, salvo explícita 
solicitação em contrário, preferencialmente durante os finais de semana, com prévio 
consentimento da CONTRATANTE. 
 

7.1. )As manutenções preventivas deverão ser realizadas de acordo com as 
orientações do fabricante do equipamento, e conforme calendário mínimo a ser 
ajustado entre as partes, podendo manutenções extras ocorrer sempre que solicitado 
pela CONTRATANTE ou a critério da CONTRATADA, e têm por objetivo prevenir e 
mitigar a ocorrência de quebras, problemas, falhas ou defeitos no equipamento que 
porventura possam vir a causar a descontinuidade do serviço envolvido, 
conservando-os sempre em perfeito estado de funcionamento. 

 
7.2.) A manutenção corretiva, efetuada mediante chamado técnico realizado 

pela CONTRATANTE, também tem por finalidade manter o equipamento em perfeito 
estado de funcionamento, mediante a substituição das e/ou execução de regulagens 
nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos, incluindo a 
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realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao 
restabelecimento das condições normais de funcionamento do equipamento. 

 
8) Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, sempre que verificar condições 
inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o perfeito 
funcionamento do equipamento. 
 
9) Assumir inteira responsabilidade pela qualidade das peças, partes, componentes, 
acessórios e materiais a serem empregados, os quais deverão ser originais e novos, 
de primeira qualidade e/ou recomendados pelo fabricante do equipamento, sem 
implicar em ônus extras ao Contrato.  
 

9.1) À Fiscalização caberá o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, 
componentes, acessórios ou materiais que não satisfaçam os padrões especificados 
ou os critérios de qualidade exigidos, bem como de exigir sua pronta e imediata 
substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer 
tipo de reclamação ou indenização. 
 
10) Quando da necessidade de substituição de peças, acessórios e/ou componentes, 
a CONTRATADA deverá recolher e destinar os itens e materiais substituídos, não 
sendo admitido que os mesmos permaneçam nas dependências da CONTRATANTE. 
 
11) Disponibilizar inicialmente, bem como manter eventual substituição durante toda a 
vigência contratual, quaisquer itens que se façam necessários de modo a garantir o 
perfeito funcionamento e operação dos equipamentos e instalações objeto do 
Contrato. 
 
12) Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão-de-
obra, peças, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, 
suprimentos e insumos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento e à 
escorreita execução dos serviços contratados e demais atividades correlatas, pelos 
preços fixos selecionados na Licitação pública e registrados neste Contrato, bem 
como, também, manter essas condições durante toda a vigência contratual. 
 
13) Assumir por conta própria e arcar exclusivamente, em qualquer caso, com todas e 
quaisquer despesas inerentes ao pleno cumprimento contratual, não se limitando às 
resultantes de atendimentos técnicos, às relativas ao uso de ferramentas nesses 
atendimentos, transporte de funcionários, equipamentos e peças, embalagem, 
seguro, alimentação, instalações, desinstalações e reinstalações de equipamentos e 
peças, horas extras, adicionais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, entre outros, quaisquer ônus a que faça jus o seu pessoal, fornecimento e 
substituição de peças, acessórios, componentes e materiais, incluindo quaisquer 
materiais de limpeza e lubrificação necessários à realização dos serviços, bem como 
quaisquer outras despesas nas quais incorrer, seja a que título for, sem acarretar 
ônus para a CONTRATANTE. 
 
14) Selecionar e preparar rigorosamente os técnicos e empregados que irão prestar 
os serviços à CONTRATANTE, os quais deverão ser portadores de comprovante de 
aptidão técnica, emitido pelo fabricante do equipamento ou de equipamentos 
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similares, bem como ter suas funções profissionais legalmente registradas em 
carteira de trabalho, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, confirmar a 
veracidade das informações prestadas. 
 
15) Fornecer lista com o nome, endereço e telefone de contato de todos os técnicos e 
empregados da empresa que prestarão serviços de assistência técnica e manutenção 
do equipamento, mantendo-a sempre atualizada. 
 
16) Fornecer uniformes e equipamentos adequados a todos os técnicos e 
empregados envolvidos na prestação dos serviços contratados, de acordo com o 
disposto no respectivo Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho, sem 
repassar quaisquer custos, em nenhuma hipótese, nem ao seu pessoal nem ao preço 
ajustado pela prestação dos serviços. 
 
17) Manter sempre seus técnicos e empregados, durante todo o tempo, devidamente 
uniformizados e identificados por meio de crachás, com fotografia recente, e em 
completas condições de higiene e segurança, bem como provê-los, às suas 
expensas, de todos os Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) e de segurança 
necessários. 
 
18) Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de 
seus técnicos e empregados, de todas as normas internas e disciplinares 
determinadas pela CONTRATANTE, em especial das normas relativas à segurança 
do edifício onde serão executados os serviços e das Normas de Higiene e Segurança 
no Trabalho. 
 
19) Manter sempre a disciplina nos locais de realização dos serviços, bem como 
substituir, sempre que demandado pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
notificação, qualquer de seus técnicos ou empregados que estiver sem uniforme ou 
crachá, que embaraçar ou dificultar o trabalho ou a atuação da Fiscalização ou, 
ainda, cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao 
interesse do Serviço Público, além de impedir, também, qualquer futuro retorno desta 
pessoa às dependências da CONTRATANTE, na condição de prestador de serviço 
da CONTRATADA. 
 
20) Executar os serviços sempre de acordo com as normas técnicas e 
recomendações dos fabricantes dos diversos equipamentos e instalações. 
 
21) Cumprir os postulados legais e normas vigentes, nos âmbitos Federal, Estadual e 
Municipal, relativos à segurança dos equipamentos e instalações objeto do Contrato, 
bem como de seus respectivos usuários. 
 
22) Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE. 
 



 

 

 
Prefeitura Municipal de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
23) Registrar e controlar, dando ciência à Fiscalização, e conforme cronograma de 
manutenção estabelecido junto à CONTRATANTE, a assiduidade e a pontualidade 
de seu pessoal. 
 
24) Assumir inteiramente a responsabilidade, bem como, tomar todas as medidas e 
providências necessárias ao pronto e imediato atendimento dos seus técnicos e 
empregados vítimas de acidentes de trabalho ou acometidos de mal súbito, durante o 
desempenho dos serviços ou em contato com eles, ainda que verificados nas 
dependências da CONTRATANTE. 
 

24.1) Os empregados da CONTRATADA não estabelecerão, em momento 
algum, qualquer espécie de vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 
 
25) Assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com 
todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
entre outros, resultantes da execução do Contrato, conforme exigência legal, bem 
como arcar com todos os custos oriundos de eventuais reclamações trabalhistas. 
 
26) Apresentar obrigatoriamente, sempre que solicitado, amostras das peças, 
componentes, acessórios e materiais utilizados na execução dos serviços, ficando os 
mesmos sujeitos à aprovação e aceite por parte da CONTRATANTE. 
 
27) Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, suporte técnico via Internet e/ou 
serviço telefônico, visando a agilizar os chamados e atendimentos técnicos. 
 
28) Realizar prontamente qualquer atendimento extraordinário, em caso de 
necessidade, respeitada a legislação trabalhista. 
 
29) Mesmo na ocorrência de estado de greve da categoria, a CONTRATADA fica 
obrigada à prestação do serviço, através de esquema de emergência. 
 
30) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, bem como pela 
execução dos mesmos, nos termos da legislação vigente. 
 
31) A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da Fiscalização da 
CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade 
pela má execução de quaisquer serviços. 
 
32) Responsabilizar-se e responder administrativa, civil e penalmente por todo e 
qualquer dano ou prejuízo, mesmo que indireto, ocasionado à Administração ou ao 
patrimônio desta, às dependências, instalações ou equipamentos da 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou 
omissão da CONTRATADA, de seus técnicos e empregados ou de quem em seu 
nome agir, mesmo que decorrente da própria execução dos serviços contratados, e 
ainda por deficiência, imprudência, imperícia ou negligência na execução das tarefas, 
bem como decorrentes de baixa qualidade ou inadequação das peças, partes, 
componentes, acessórios, sistemas ou materiais empregados. 
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32.1) Nesses casos, além disso, a CONTRATADA deve prontamente indenizar 

o(s) prejudicado(s), de modo a reparar-lhe(s) na exata medida e extensão dos danos 
ou prejuízos causados. 
 
33) Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da 
CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por 
qualquer de seus técnicos e empregados. 
 
34) Assessorar os servidores da CONTRATANTE em quaisquer assuntos 
relacionados aos equipamentos, sistemas, instalações e áreas abrangidas pelo objeto 
do Contrato. 
 
35) Executar os serviços de manutenção preventiva preferencialmente durante os 
finais de semana, salvo solicitação em contrário da CONTRATANTE, sem nenhum 
ônus adicional para a CONTRATANTE, e sempre por profissionais com os 
conhecimentos necessários sobre o equipamento, de modo a não prejudicar o 
funcionamento do edifício nem tampouco o bom andamento das atividades de seus 
ocupantes. 
 
36) Apresentar à CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura de cada 
mês, o respectivo Relatório Mensal de Acompanhamento, contendo comprovantes e 
detalhes a respeito de quaisquer serviços e/ou manutenções executados no período, 
informações sobre índices anormais de falhas eventualmente observados no 
equipamento, medições e leituras dos diversos instrumentos, análises de ocorrências 
especiais e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência, a segurança e 
a confiabilidade dos equipamentos e instalações como um todo. 
 
37) Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá adequar os planos existentes 
ou elaborar novos planos de manutenção do equipamento, em comum acordo com a 
Fiscalização. 
 
38) Manter controle e elaborar, se e quando solicitado, Relatório Técnico identificando 
o equipamento, todos os serviços, assistências técnicas e manutenções realizadas no 
período estabelecido, além das principais falhas ocorridas, a quantidade de vezes em 
que cada falha ocorreu e o percentual representado em relação ao período, além de 
apresentar gráficos para auxiliar na adequada visualização. 
 
39) Manter, durante o período de vigência do presente Contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação inclusive da Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas(Lei nº 12.440/2011) atualizada, bem como a capacidade 
técnica operativa. 
 
40) Promover a prestação do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
observados, especialmente, os endereços, dias e horários fixados no Termo de 
Referência e/ou Contrato. 
 
41) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações. 
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42) Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação. 
 
43) Fornecer, além da mão-de-obra, todo o material, peças e ferramentas 
necessários, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte. 
 

43.1) Os transportes horizontal e vertical de todos os materiais, ferramentas e 
acessórios pertinentes aos serviços serão feitos pela CONTRATADA. 
 
44) Providenciar a limpeza diária das áreas, evitando acúmulos de entulhos nos 
locais onde os serviços estiverem sendo realizados. 
  
45) Executar os serviços sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes e 
em obediência às normas técnicas e regulamentares expedidas pelos órgãos 
competentes, bem como às normas da ABNT atinentes aos assuntos. 
 
46) Registrar junto ao CREA a ART referente aos serviços. 
 
47) Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências da 
Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus 
extra para a CONTRATANTE. 
 
48) Responder por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 
observada na execução do Contrato. 
 
49) Concordar com a adequação do Termo de Referência, se necessário, sendo que 
as alterações contratuais sob a alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares do Termo não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por 
cento) do valor do total do contrato, computando-se esse percentual para verificação 
do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, localizada no 
novo Centro Administrativo, sito a rua José A. Picoral, n° 79 – Centro – Torres/RS, 
preferencialmente de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00h 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A critério da CONTRATANTE, e de acordo com 
as especificidades das etapas a serem executadas, os serviços poderão ser 
realizados aos sábados, domingos e feriados, sem quaisquer ônus adicionais para a 
CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Em nenhuma hipótese haverá realização de 
trabalho noturno, entendido este como o compreendido entre as 22:00 e 05:00, e 
tampouco o pagamento de adicional noturno de mão-de-obra, salvo em caráter de 
urgência e com aprovação prévia da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Os serviços de modernização/atualização tecnológica dos elevadores (Itens 
1/2/3/4/5) serão efetuados por etapas/Ordens de Serviço, de acordo o cronograma 
físico-financeiro (prazos contados a partir da emissão de cada Ordem de 
Serviço) fixados no subitem 6.2 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços de 
modernização de cada elevador em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos a partir 
da emissão da respectiva ORDEM DE SERVIÇO pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Haverá uma ORDEM DE SERVIÇO para cada 
elevador a ser modernizado. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A finalização dos serviços de modernização  
dar-se-á em, no máximo, 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da data de 
emissão da respectiva Ordem de Serviço para o elevador 01, e 150 (cento e 
cinquenta) dias corridos, contados da emissão da primeira Ordem de Serviço para o 
elevador 02. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Após a conclusão dos serviços de modernização 
dos elevadores, (Ordens de Serviço 01 e 02) a CONTRATADA realizará treinamento 
teórico-prático in loco, em até 02 (duas) turmas, com a duração total de no mínimo 8 
(oito) horas cada turma, com o fornecimento de material impresso individual, a ser 
ministrado à equipe de vigilantes da CONTRATANTE (15 pessoas), bem como aos 
responsáveis pela fiscalização do contrato (02 pessoas), contemplando o conteúdo 
mínimo previsto no subitem 6.6 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Os serviços de modernização/atualização 
tecnológica das dos elevadores serão efetuados estritamente de acordo com as 
especificações constantes do ANEXO I do Termo de Referência.  

SUBCLÁUSULA SEXTA - O recebimento e a aceitação dos serviços de 
modernização/atualização tecnológica dos elevadores dar-se-á por Ordem de 
Serviço e será efetivado pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização 
do Contrato, mediante Termo Circunstanciado (Termo de Aceite), assinado pelas 
partes, e realizar-se-á da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data 
da comunicação feita pela CONTRATADA, por escrito, informando a 
conclusão dos serviços, acompanhada de relatório fotográfico 
completo, contemplando todos os serviços executados. 

b) Definitivamente, em até 30 (trinta) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, desde que tenha sido verificada pela 
CONTRATANTE sua conformidade com as especificações técnicas 
contidas no Termo de Referência e seus anexos e na proposta 
apresentada. 

 
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os serviços de modernização/atualização 

tecnológica dos elevadores (Itens 1/2/3/4/5) serão garantidos pelo prazo de 02 
(dois) anos, na forma da Lei, contados a partir da data da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo de cada Ordem de Serviço, independentemente da 
vigência do contrato. 
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a) Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica 

obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos 
serviços objeto deste Contrato.  

b) O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a 
responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos 
serviços e dos materiais, durante o período de garantia previsto na 
subcláusula sétima. 

 
SUBCLÁUSULA OITAVA - O prazo de validade da garantia será prorrogado 

caso ocorram interrupções no funcionamento do sistema, devendo o período de 
prorrogação ser idêntico àquele em que o equipamento permanecer inoperante. As 
paralisações decorrentes de manutenções preventivas não serão computadas para 
fins de prorrogação do prazo de garantia. 

SUBCLÁUSULA NONA - A CONTRATADA assumirá prontamente a 
manutenção preventiva e corretiva de todos os 02 (dois) elevadores do edifício, 
com fornecimento e reposição de peças originais novas, sem ônus para a 
CONTRATANTE, inclusive de partes não alteradas pela modernização, pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, passível de prorrogação, contados da data da assinatura 
do Contrato. 
a) A manutenção preventiva será realizada de acordo com cronograma aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, seguindo os procedimentos e rotinas constantes do ANEXO II do 
Termo de Referência, consistindo de inspeção, regulagem e ajuste, de acordo com 
normas e especificações técnicas do fabricante, de todas as partes dos 
equipamentos, incluindo poço, fundo do poço, cabinas e casa de máquinas, a fim de 
assegurar um funcionamento seguro, eficiente, econômico e sem interrupções. 
b) Quando da apresentação de defeitos, ou se os mesmos forem detectados durante 
a manutenção preventiva, deverá ser realizada a manutenção corretiva, com a 
substituição das peças e componentes defeituosos por outros originais e novos, 
assim reconhecidos pelo fabricante, sem ônus para a CONTRATANTE, sendo 
VEDADO O USO DE PEÇAS OU COMPONENTES RECONDICIONADOS OU DE 
SEGUNDA MÃO. 
c) Para o disposto na alínea “c”, deverá ser disponibilizado número telefônico para 
atendimento de emergência, durante 24 horas por dia, todos os dias da semana. 
d) A equipe de serviço e manutenção deverá ser composta por profissionais 
qualificados e especializados para a execução dos serviços considerados 
indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e emergenciais.  
e) A CONTRATADA deverá designar um Engenheiro Preposto que acompanhará e 
responderá pelos trabalhos da equipe de serviço, comparecendo, sempre que 
solicitado, no local da prestação dos serviços de manutenção.  
f) O Engenheiro Preposto deverá ser graduado em engenharia elétrica/eletrônica 
ou mecânica, ou outra especialidade da engenharia com atribuições 
compatíveis com o objeto do contrato, com experiência comprovada no 
acompanhamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, 
compatíveis com os especificados neste documento, devidamente registrado 
perante o CREA. 
g) O Engenheiro Preposto deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), conforme dispõe o Art. 1º da Lei 6.496/77 e Art. 3º da Resolução nº 
307/86 do CONFEA. 
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h) Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva só poderão ser iniciados 
após autorização da FISCALIZAÇÃO, bem como a liberação de elevadores 
eventualmente interditados. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA preferencialmente preencherá e 
fornecerá, logo após a execução do serviço, formulário impresso, sempre que 
realizar qualquer serviço nos elevadores, contendo as seguintes informações: 
número do elevador; defeito apresentado; serviço realizado; nome do técnico 
responsável pelo serviço; número da ordem de serviço; horário do chamado; horário 
de chegada; horário de saída; relação das peças substituídas, se for o caso. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA fica ciente de que os 
serviços serão realizados em edifício ocupado e, portanto, será exigida, pela 
Fiscalização, a irrestrita adequação dos trabalhos a essa contingência. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na prestação dos serviços de 
modernização e de manutenção preventiva e corretiva deverão ser observadas as 
especificações e as demais exigências e obrigações dispostas no Termo de 
Referência e em seus anexos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS 
A CONTRATADA deverá atender aos chamados da CONTRATANTE para a 
realização de quaisquer serviços de manutenção em no máximo 02 (duas) horas 
após a solicitação, sempre que necessário, durante 24 horas por dia, inclusive nos 
finais de semana e feriados. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Quando for o caso de pessoas retidas em 
cabinas, ou acidentes, o atendimento deverá ser realizado em, no máximo, 30 (trinta) 
minutos. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá finalizar quaisquer 
reparos e todos os serviços de assistência técnica e/ou manutenções preventiva e 
corretiva do equipamento, salvo com a anuência expressa da CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas corridas, contado a partir do início do 
atendimento, de modo a garantir a continuidade dos serviços da instituição.  
a) Entende-se por início do atendimento a hora da chegada do técnico ao local onde 
estão instalados os equipamentos, e por hora da solicitação a hora da chamada 
telefônica, envio do e-mail ou fac-símile. 
b)Entende-se por término dos reparos a disponibilidade total do equipamento objeto 
do Contrato para uso, em perfeitas condições de funcionamento, no seu local original. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A eventual necessidade de maior prazo, por 
parte da CONTRATADA, para a devida finalização a contento dos serviços, deverá 
ser satisfatoriamente justificada e comprovada, ficando a análise do mérito a cargo da 
CONTRATANTE, que acatará ou não o pleito, podendo, neste último caso, aplicar 
quaisquer penalidades contratuais e/ou previstas em lei, em decorrência do atraso e 
de quaisquer prejuízos causados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 
Pela prestação dos serviços de modernização itens 1/2/3/4/5 a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor global de R$ (------------------------------), cujos 
pagamentos serão efetuados por Ordens de Serviços, de acordo com o cronograma 
estabelecido pela fiscalização na entrega efetiva dos serviços; e pela prestação dos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva item 6, a CONTRATANTE pagará 



 

 

 
Prefeitura Municipal de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
mensalmente o valor estimado de R$ (-----------------------------), perfazendo o valor 
anual de R$ (-------------------------------). 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os serviços referentes ao Item 01/02/03/04/05 – 
MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA serão contratados pelo preço 
ofertado na proposta da CONTRATADA, que será fixo e irreajustável, nos termos 
dispostos no art. 28, caput e § 1º, da Lei nº 9.069/95, c/c os arts. 2º e 3º da Lei nº 
10.192/2001.  
se referir. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os serviços afetos ao Item 06 - MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA serão contratados pelos preços ofertados na proposta 
da CONTRATADA sendo que sua correção será de acordo com a variação do 
Índice da Fundação Getúlio Vargas - IGPM, em conformidade com a legislação em 
vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou 
do orçamento a que essa se referir. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os preços ajustados já levam em conta todas e 
quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços contratados, tais 
como serviços de frete, tributos, transporte, instalação, desinstalação e reinstalação 
de componentes e assistência técnica. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - O preço ajustado também poderá sofrer correção 
desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na 
alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no Orçamento do Município de Torres para o 
exercício de 2014, na classificação abaixo: 
 
PROGRAMA DE TRABALHO: unidade orçamentária12. 01 – projeto/atividade - 
2.073 -  elemento de despesa 33903917 e 33903904 . 
NOTAS DE EMPENHO:  
EMITIDAS EM: 
VALORES:  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 
O pagamento dos serviços relativos ao Itens 1/2/3/4/5 (Modernização/Atualização 
tecnológica dos elevadores) dar-se-á por ORDEM DE SERVIÇO (OS), de acordo 
com o cronograma físico-financeiro fixado no item 6.2 do Termo de Referência – 
Anexo I do Edital. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota 
Fiscal/Fatura, relativa ao Item 1, à CONTRATANTE, até o 5° (quinto) dia útil após 
o RECEBIMENTO DEFINITIVO, pela CONTRATANTE, de cada ORDEM DE 
SERVIÇO definida no cronograma, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas 
ao pagamento. 
a) Somente serão considerados para fins de pagamentos os serviços efetivamente 
realizados, assim demonstrados por meio de medições realizadas pela Fiscalização 
do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O pagamento referente à prestação do serviço 
objeto do Itens 1/2/3/4/5 será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura, por intermédio de 
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Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da 
CONTRATADA e aceitas pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento dos serviços relativos ao Item 6 
(Manutenção preventiva e corretiva) dar-se-á mensalmente, a partir da assinatura 
do Contrato, sendo calculado proporcionalmente nos meses em que a 
prestação dos serviços não ocorrer durante todo o mês (ex.: primeiro e último 
mês do contrato). 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota 
Fiscal/Fatura, relativa ao Item 6, ao Município de Torres, até o 5° (quinto) dia útil 
do mês subsequente à prestação dos serviços pela CONTRATANTE, a fim de que 
sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - O pagamento referente à prestação do serviço 
objeto do Item 6 será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura, por intermédio de Ordem Bancária 
e de acordo com as condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas 
pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - As Notas Fiscais/Faturas deverão conter o nome da 
empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta 
Corrente da CONTRATADA, descrição do objeto contratado, além das devidas 
conferências e atestes por parte da Fiscalização. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os pagamentos serão efetuados somente após as 
Notas Fiscais/Faturas serem conferidas, aceitas e atestadas pelo Fiscal do Contrato 
e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, para comprovação, dentre 
outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais. 

SUBCLÁUSULA OITAVA - A critério da CONTRATANTE, poderão ser 
utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar 
quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências 
contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última. 

SUBCLÁUSULA NONA - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente 
com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte 
dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.  

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal 
à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Previamente a cada pagamento à 
CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta para verificar a manutenção 
das condições de habilitação. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Constatada a situação de 
irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo 
do pagamento pelo fornecimento e serviços já prestados, para, num prazo exeqüível 
fixado pela CONTRATANTE, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, 
apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual. 
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SUBCLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - O prazo para regularização ou 

encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado a 
critério da CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - No caso de eventual atraso de 
pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado 
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo 
pagamento, pelo Índice de Preços da Fundação Getúlio Vargas – IGPM. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - No caso de incorreção nos documentos 

apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à 
CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE 
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no 
valor de R$ ........ (.............), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no 
art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para a garantia do contrato, caso a 
CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão 
ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, 
preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo 
Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 
2001.  
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso a CONTRATADA opte pela caução em 
dinheiro, deverá providenciar o depósito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul – Banrisul – Banco 041 - Agencia 0955 – Conta Corrente nº 04.04.2639-04), 
nominal ao Município de Torres, para os fins específicos a que se destina, sendo o 
recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a 
garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou 
para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu 
preposto ou de quem em seu nome agir. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A autorização contida na subcláusula anterior é 
extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA obriga-se a repor, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado 
pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A garantia prestada será retida definitivamente, 
integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da 
CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A garantia será restituída automaticamente, ou por 
solicitação, ao final da vigência do contrato, ou ainda na ocorrência de outras 
hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e 
ressarcimento de eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros 
durante a execução do objeto do contrato. 
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SUBCLÁUSULA OITAVA - A devolução da garantia também ficará 

condicionada à comprovação, por parte da CONTRATADA, da inexistência de 
débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução dos 
serviços.  

SUBCLÁUSULA NONA - A devolução da garantia contratual pressupõe, por 
sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o também 
envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da 
execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da 
garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Caso ocorra a prorrogação da vigência do 
contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a 
CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida 
renovação da garantia prestada, tomando-se por base o valor atualizado do 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  
A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante 
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais 
compete acompanhar, conferir e avaliar o fornecimento/prestação, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os 
quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei 
nº 8.666/1993, e suas alterações. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A fiscalização de que trata esta cláusula não 
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência 
de fatos dessa espécie não implicará, em nenhuma hipótese, em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Somente serão aceitos materiais, peças e 
ferramentas compatíveis com a aplicação a que se destinam. Serão recusados pela 
Fiscalização os que se encontrarem fora de especificação. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O depósito de materiais deverá ser instalado em 
local previamente aprovado pela CONTRATANTE e permanecerá sob a 
responsabilidade da CONTRATADA até a integral desmobilização da obra. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Será de responsabilidade da CONTRATADA toda 
e qualquer providência que diga respeito à segurança do trabalho de seus 
empregados, bem como a exigência do uso dos EPI’s necessários, sob pena de 
paralisação imediata dos serviços. 

a) Será de total responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer 
prestação de socorro a seus empregados em eventuais acidentes 
ocorridos nas instalações da CONTRATANTE, ou em qualquer outro 
local quando considerados acidentes de trabalho. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Todos os serviços inerentes ao Contrato serão 
supervisionados pelo engenheiro responsável técnico da CONTRATADA, que será 
responsável pelo uso correto e sistemático dos EPI’s por parte de seus funcionários. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - O controle de qualidade e outros controles exigidos 
pela Fiscalização não eximem a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade 
pelos serviços executados. 
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SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da 

Fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela 
perfeita execução de quaisquer serviços. 

SUBCLÁUSULA OITAVA - Os equipamentos, ferramentas, peças e materiais 
utilizados, bem como a prestação dos serviços contratados, deverão estar, 
rigorosamente, de acordo com as normas vigentes e com as especificações 
estabelecidas pelos órgãos de fiscalização e normatização Estaduais e Nacional 
competentes, inclusive pela CONTRATANTE. A inobservância dessa condição 
implicará a recusa dos mesmos, bem como seu devido refazimento e/ou adequação, 
sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 

SUBCLÁUSULA NONA - Os serviços somente serão considerados executados 
após o término de todas as etapas previstas nos respectivos projetos, em 
conformidade com os prazos definidos. Deverá, também, ter ocorrido a retirada de 
entulhos provenientes da execução dos serviços, a reconstituição de eventuais áreas 
danificadas quando da execução dos serviços, bem como, a completa limpeza das 
áreas afetadas. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - À Fiscalização caberá o direito de rejeitar quaisquer 
serviços, peças, partes, componentes, acessórios ou materiais que não satisfaçam os 
padrões especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bem como de exigir sua 
pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As decisões e providências que ultrapassem 
a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente 
da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no 
§ 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA  
Estima-se que, para os itens 1/2/3/4/5 – MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 
TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES, a prestação dos serviços seja concluída em 
120 (cento e vinte) dias para o elevador 01 a partir da emissão da Ordem de Serviço 
e 150 (cento e cinquenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviços para o 
elevador 02, com possibilidade de prorrogação no prazo de execução, devidamente 
justificada. 

O prazo de vigência do contrato relativo ao Item 6 (Manutenção preventiva e 
corretiva) será de 24 meses contados após o Termo de Recebimento Definitivo de 
cada Ordem de Serviço dos serviços realizados para os itens 1/2/3/4/5 – 
MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ELEVADORES, podendo 
ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da 
Lei conforme disposto no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Se, na execução deste Contrato, ficar comprovada a existência de qualquer 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser 
responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos 
arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades ou 
sanções: 
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a) advertência por escrito; 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura afeta aos 
serviços, referente ao mês em que for constatado o descumprimento dos 
prazos atrelados à execução dos serviços de manutenção corretiva previstos 
no Edital, no Termo de Referência ou no termo contratual; 
c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura afeta aos 
serviços, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de 
qualquer obrigação prevista no Edital, no Termo de Referência ou no termo 
contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas 
penalidades específicas;  
d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, se 
constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital, no Termo 
de Referência ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as 
quais se fixou as penalidades específicas nas letras “e” e “f”;  
e) pelo atraso injustificado para o início da execução dos serviços, multa de 
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da 
contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) 
dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato será rescindido; 
f) pela inobservância dos demais prazos atrelados à execução dos serviços, 
multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da 
contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) 
dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato será rescindido; 
g) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA; 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A aplicação das sanções previstas neste 
Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 
8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização da 
CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O valor da multa poderá ser descontada da 
Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na CONTRATANTE, em favor da 
CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 
a diferença será cobrada na forma da lei.  

SUBCLÁUSULA QUARTA - As sanções previstas neste Contrato são 
independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Não será aplicada multa se, justificada e 
comprovadamente, o atraso na entrega do material/execução do serviço advier de 
caso fortuito ou de força maior. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, 
serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA 
A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à 
CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou 
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manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove 
atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos 
no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
Conforme o disposto no Inciso IX, do art. 55, da Lei 8666/93, a CONTRATADA 
reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77, do referido Diploma Legal. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas no art. 78, da Lei n° 8.666/93, ensejará a rescisão do presente Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A rescisão administrativa ou amigável será 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A rescisão determinada por ato unilateral e escrito 
da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I a XI do art. 78, da Lei n° 
8.666/93, acarreta as consequências previstas no art. 87 do mesmo diploma legal, 
sem prejuízo das demais sanções previstas. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Na hipótese de se concretizar a rescisão 
contratual, poderá a CONTRATANTE contratar os serviços junto às licitantes 
classificadas em colocação subsequente, ou efetuar nova Licitação.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de 
Contrato, por extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na justiça comum, no 

Foro da Cidade de Torres - RS com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.                          
.                  

TORRES- RS,  _____ de______________ de 2.014.       
 
 

Contratante 
 

Contratada 




