
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

LICITAÇÃO Nº: 213/2017   
PEDIDO: 6819/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

O Município de Torres, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante 
Pregoeira designada pela Portaria n.º 284/2017, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N°. 213/2017 do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL. Esta licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 47/2005, Lei Complementar 123/2006, Lei Municipal 4.721/2014 e subsidiariamente 
pela Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as alterações. 
 
1 - LOCAL, DATA E HORA e OBJETO 
 
1.1. A sessão pública será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Torres, sito a 
Rua José Antônio Picoral, 79, Centro de Torres, no dia 07 de julho de 2017, COM INÍCIO ÀS 
15 HS, horário de Brasília – DF. 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas 
até às 15hs do mesmo dia. 
1.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão de abertura será transferida para data e horário a ser 
definidos pela Administração, os quais serão comunicados aos licitantes bem como devidamente 
publicados nos mesmos meios que foram utilizados para publicidade deste edital. 
 
DO OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Presencial  
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização da Planta 
Genérica de Valores (PGV), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda, descrição 
detalhada no Anexo I deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem todas as exigências 
contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de 
transcrição. 
2.2 – Não será admitida a participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo 
pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com 
a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
qualquer órgão público; ou que se subsomem às disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 
2.3. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de recuperação 
extrajudicial, recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
dissolução, liquidação. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para fins de credenciamento junto a Pregoeira, o proponente poderá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO II), respondendo o 
mesmo pela representada. 
3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 1.1. 
3.3. – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e 
sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 
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3.4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE CREDENCIAMENTO: 
a) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; (ANEXO 
III) ; 
b) Declaração firmada pelo responsável técnico da empresa (técnico contábil ou contador) e 
pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei para comprovação de que a 
Licitante é beneficiaria da LC nº 123 (ME, EPP ou MEI). A ausência dessa declaração 
significará a DESISTÊNCIA da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de usufruir 
das prerrogativas concedidas á ela pela Lei Completar 123/2006. 
3.4.1. – Para a efetivação do credenciamento o representante do proponente exibirá a Pregoeira 
qualquer documento de identidade emitido por órgão público juntamente com um original de 
instrumento procuratório que o autorize a participar especificamente deste Pregão e a 
responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar 
declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao presente certame, em nome do proponente. 
3.4.2. – Deverá ser juntada cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente 
registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso ou cédula 
de identidade e registro comercial, no caso de empresa individual – com todas as suas 
alterações ou alteração consolidada), a fim de comprovar se o outorgante do instrumento 
procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra. 
3.4.3. – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer 
ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas 
jurídicas, conforme o caso. 
3.5.. – Os documentos poderão ser apresentados em documento original ou cópia autenticada, 
por tabelião de nota ou por servidor municipal, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer 
previamente ao credenciamento, ou ainda por publicação Oficial. 
3.6.. - A Diretoria de Compras e Licitações, no caso de Autenticações realizadas por servidor 
municipal, não se responsabiliza por possíveis perdas de prazo por parte da empresa 
proponente. Dessa forma, os documentos deverão ser trazidos anteriormente e com um prazo 
suficiente para análise e autenticação. 
3.7. – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início 
dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 
 
4 - DA OPERACIONALIZAÇÃO 
Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Compras da empresa Delta 
Informática, que consiste em um apoio eletrônico que auxiliará a Pregoeira e equipe de apoio 
dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de lances do processo. Os licitantes 
que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora estabelecidas para a realização da 
licitação, serão cadastrados pela Pregoeira, após seu credenciamento conforme item 3 deste 
Edital. 
 
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, a Pregoeira, inicialmente, receberá os 
envelopes n° 01 - PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
5.3. Somente poderão formular ofertas e lances verbais e praticar os demais atos do certame os 
licitantes que tenham efetuado seu credenciamento junto a Pregoeira. 
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6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO  
6.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografadas ou impressas por 
meio eletrônico em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, redigidas em linguagem em português, sendo a última, datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo Vl deste 
edital, e deverá conter: 
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) 
e nome da pessoa indicada para contatos; 
b) validade da proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da 
Lei n° 10.520, de 17-07-2002; 
c) deve ser indicado preço unitário e global, em moeda nacional, contendo, ainda, a descrição 
completa do serviço ofertado. 
d) deverão estar incluídos nos preços ofertados, todos os custos e despesas diretas e indiretas, 
tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, taxa de 
administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, 
implantação, treinamento, suporte e licenciamento ou quaisquer outros necessários ao fiel e 
integral cumprimento do objeto deste edital e seus anexos.  
 
6.2. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos; 
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham 
a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 6; 
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
6.3. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens. 
6.4. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 
6.5. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Pregoeira Oficial do 
Município. 
6.6. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, esta será transferida para data e 
horário a ser definidos posteriormente pela Administração para a continuação dos trabalhos, 
devendo ficar intimadas no mesmo ato, as licitantes presentes. 
Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, 
sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto 
para a sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue: 
a) abertura da sessão pela pregoeira, após o que, não mais serão admitidos novos proponentes; 
b) identificação e credenciamento de 1 (um) representante por empresa; 
c) recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação"; 
d) abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
e) análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no edital 
e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
f) indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
g) da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os 
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demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do 
menor preço; 
h) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas, na rodada de lances 
verbais participarão as empresas ofertantes das 3 (três) melhores propostas, quaisquer que 
tenham sido os preços oferecidos; 
i) rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário a pregoeira; 
j) a convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores 
ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do 
menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da 
sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será 
efetivada a classificação momentânea das propostas, que definirá a sequência dos lances 
seguintes; 
k) o licitante que não apresentar seu lance na forma indicada, quando convocado pela pregoeira, 
será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito 
de ordenação das propostas; 
l) ordenamento das empresas por preço; 
m) avaliação da ocorrência de empate. 
m.1 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, será realizado sorteio publico entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.   
n) análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e 
valor, devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito; 
o) negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se 
for o caso; 
p) verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor 
preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o 
primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao 
exigido; 
q) declaração do licitante melhor classificado;  
r) vistas e rubricas, pela pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos 
envelopes de habilitação remanescentes; 
s) manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se 
houver manifestação positiva nesse sentido; 
t) fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
u) devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, à 
exceção dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos preços propostos, que 
ficarão retidos até assinatura do contrato pelo licitante vencedor;  
v) O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, 
sem prejuízo de sua unicidade. 
x) no caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão 
sob a guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO: 
8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 
N° 02, os documentos de habilitação, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do 
Pregão: 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
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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 5 (cinco) 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” 

8.1.1 – Habilitação Jurídica: 
APRESENTADA NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO. (ITEM 3 – SUBITEM 3.2.3) 
 
8.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 
     a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do CNPJ); 
     b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da 
Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa 
de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; na 
forma de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Domicílio ou sede do licitante; 
e) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); 

      g) Prova de regularidade (certidão) de débitos trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, de 
acordo com a lei 12.440/11. 
 
8.1.3 – Qualificação Econômico Financeiro 
a) Certidão negativa em matéria falimentar e de recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou emitida via internet dentro do prazo de 
validade informado no corpo da certidão. 

 
8.1.4 – Declarações 
a) – Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato 
impeditivo de sua habilitação, conforme modelo (MODELO ANEXO IV). 
b) – Declaração por escrito, sob pena de desclassificação, que aceita todas as exigências do 
presente Pregão, bem como se submete a todas as disposições contidas nas leis 8666/93, 
10520/02, 123/06 e suas alterações; (MODELO ANEXO IV) 
c) – Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 
8.666/93 consolidada pela Lei nº. 8.883/93; (MODELO ANEXO IV). 
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d) – Declaração de atendimento a norma no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. (MODELO 
ANEXO IV). 
e) – Declaração da inexistência, no quadro da empresa, de sócios com vínculos de parentesco 
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cônjuges ou 
companheiros de servidores que atuem na Diretoria de Compras e Licitações; na 
Secretaria/Diretoria, servidor responsável pela elaboração de projeto básico; ou relação de 
parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Diretores Municipais; (MODELO ANEXO 
IV).  
 
8.1.5 – Qualificação Técnica 
 
a) OPERACIONAL:  
a.1) Certidão de registro de pessoa jurídica da sede do licitante, dentro do seu prazo de 
validade, junto a um dos seguintes conselhos de classe: CREA, (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo), dentro do 
respectivo ramo.  
a.2) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(is) se 
indique(m) a prestação de serviços de: elaboração de Planta Genérica de Valores, de no mínimo 
20.000 (vinte mil) unidades econômicas; 
 
b) PROFISSIONAL:  
b.1) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico – CAT’s, emitidas pelo 
CREA ou CAU em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos 
serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante,  na data fixada para a 
apresentação das propostas de forma a comprovar a supervisão em serviços de mesmas 
características às do objeto desta licitação e que façam explicita referência a prestação de 
serviços de elaboração de Planta Genérica de Valores. 
- A prova de a empresa possuir no quadro permanente, responsável técnico com CAT’s, será 
feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social, no 
caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
Contrato de Prestação de Serviços.                                                                                                                                                           
 
8.1.6. - Caso as certidões não tragam consignada a data de validade, será considerado o 
prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de expedição.  
 
Obs.: Se a licitante for matriz os documentos apresentados deverão, obrigatoriamente, sob 
pena de inabilitação, ser em nome da matriz, se a licitante for filial os documentos deverão ser 
apresentados em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza sejam emitidos em 
nome da matriz e abrangentes ás filiais. 
 
8.2. Os envelopes de documentação deste pregão que não forem abertos serão devolvidos após 
a adjudicação do (s) vencedor (es). Os envelopes que não forem retirados ficarão em poder d a 
pregoeira, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias. Depois de transcorrido esse período, serão 
inutilizados. 
 
9 - DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR: 
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9.1. O licitante melhor classificado fará uma apresentação da metodologia física do Projeto a ser 
executado, em dia e horário a ser designado na sessão do Pregão, também podendo ocorrer no 
mesmo dia, se assim houver viabilidade.  
9.2. A Comissão de Fiscalização dos Serviços, formada por servidores indicados pela Prefeitura, 
assistirá à apresentação e verificará a conformidade do proposto com o Anexo I do edital, sendo 
assegurada a presença e participação das demais licitantes a cada apresentação.  
9.3. A Prefeitura disponibilizará de computador e projetor de imagem para a apresentação. 
9.4. Concluídas a apresentação da proponente de menor preço, verificada a conformidade da 
proposta com o Anexo I do edital, a Comissão de Fiscalização dos Serviços emitirá relatório 
comprovando ou não o atendimento das especificações obrigatórias.  
9.5.Constatado o atendimento pleno das exigências do Edital, a Pregoeira declarara habilitada a 
vencedora podendo ser adjudicado o objeto da presente licitação. Caso a licitante primeira 
classificada não tenha atendido as especificações obrigatórias a Pregoeira convocará as demais 
licitantes.  
9.6. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a pregoeira inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que a pregoeira poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
9.7. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão 
a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os demais 
licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 
todos, vista imediata do processo. 
Obs.: A sessão pública do Pregão só estará concluída após declarada a vencedora do 
certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 As impugnações ao edital poderão ser feitas até o horário e data limite estabelecidos para 
tanto (art. 12 lei 3.555/2000) e dar-se-ão nos termos do art. 10 do Decreto Municipal 47/2005. 
Devendo o licitante protocolar, em meio físico, junto a Diretoria de Atendimento ao Cidadão, sito 
a Rua José Antônio Picoral, 79, Centro de Torres no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura da licitação. 
10.2. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
10.3. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 
dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo 
da recorrente. 
10.4. Não serão conhecidas as 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 proponente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a 
preclusão do direito de recurso. 
10.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente 
10.6. Os recursos contra decisões d a pregoeira não terão efeito suspensivo. 
10.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
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11- DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE  
11.1. Cumprir com o objeto conforme especificações deste edital e exigências contidas no 
ANEXO I em consonância com a proposta de preços.  
11.2. Constatada qualquer irregularidade na entrega dos serviços do objeto ora licitado, a 
empresa vencedora obrigar-se-á a reparar, corrigir, remover, reconstruir às suas expensas no 
total ou em parte, o objeto da presente licitação que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, 
no prazo máximo de cinco dias, sob de sujeitar-se à aplicação de multas sobre o total da 
proposta e as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e no 
Código de Defesa do Consumidor.  
11.3. Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na entrega dos produtos.  
11.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte 
e cinco por cento) da nota de empenho.  
 
12-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
12.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-á às 
seguintes sanções além das responsabilidades por perdas e danos:  
I - Advertência - nos casos de:  
a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa;  
II - Multas – administrativas, após regular processo administrativo:  
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total do 
produto e/ou parcela mensal do contrato;  
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto e/ou 
parcela mensal do contrato;  
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do 
produto e/ou da proposta global de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) conforme o caso 
e as razões;  
d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação sem justo motivo, 
aplicam-se as penas o disposto no art. 81 da Lei n° 8666/93 e multa de 5% (cinco por cento);  
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não 
executada, respectivamente.  
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com 
a Administração, após regular processo administrativo:  
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;  
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo até 01 (um) ano;  
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento: até 02 (dois) anos.  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida 
sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  
V- As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo.  
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VI- Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% 
(zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o valor 
total do pedido/ contrato.  
VII - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades 
previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação.  
VIII- Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação no Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município.  
IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro 
de Fornecedores.  
X- As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o Contrato, e, 
ainda, quando for o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei.  
  
13 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
13.1. O prazo para a prestação dos serviços deverá obedecer ao Anexo I - Termo de 
Referência;  
13.2. Administração Pública poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso estes 
estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstância que caracterizará a mora do 
adjudicatário.  
13.3.Durante a execução do Contrato, a Contratada deverá manter as mesmas condições de 
habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante dentro dos prazos estipulados, 
bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes da licitação.  
13.4.O aceite final procederá nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993. 
13.5.O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento;  
13.6.Toda e qualquer entrega fora das especificações estabelecidas neste Edital, tanto do objeto 
quanto dos documentos ou informações porventura exigidas na Minuta de Contrato, será 
imediatamente notificada por escrito à Contratada que ficará obrigada a substituir os mesmos, o 
que fará no prazo máximo equivalente a 50% do prazo original estabelecido para a entrega, 
ficando entendido que correrá por sua conta e risco tal substituição, sendo aplicadas também às 
sanções previstas neste Edital.  
 
14 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
14.1. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.  
a) Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento das atividades realizadas pela Contratada e 
das condições previstas no edital, que são parte integrante durante o período que vigorar o 
contrato;  
b) Fiscalizar o cumprimento de horários e prazos no que tange ao planejamento, execução e 
avaliação dos serviços objeto deste Contrato podendo, em decorrência, solicitar 
fundamentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de 
procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.  
c) A Contratante efetuará o pagamento, em 05 parcelas mensais, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após a entrega da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, na forma e condições avençadas.  
d) Emitir a Ordem de Serviços Inicial e disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, 
equipamentos e suprimentos necessários à perfeita execução dos serviços.  
e) Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, 
relações, listagens, cópias de legislação e dos documentos, necessários para a execução dos 
serviços, pelo contratado, bem como designar funcionários municipais e o local apropriado, 
dentro das suas instalações, para a execução dos trabalhos;  
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e.1) Fornecer toda Legislação pertinente, incluindo Leis, Decretos, Atos Normativos e outras 
normas jurídicas relacionadas que houver;  
f) Autorizar expressamente os técnicos da CONTRATADA para a realização dos trabalhos;  
g) Designar um servidor municipal da Prefeitura para ser o Gestor do Contrato no Município que 
terá como função principal o acompanhamento, auxílio no processo de implantação;  
h) Designar servidor da área de Informática para apoio aos técnicos da Contratada no processo 
de implantação e durante toda vigência do contrato;  
i)Não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA 
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, bem como, notificar a 
mesma sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do Contrato;  
j) Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do Contrato.  
k) Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha acesso.  
 
14.2. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
a) Comunicar à Secretaria de Fazenda, por escrito, sobre ocorrência que possam impedir a 
execução do serviço com antecedência.  
b) Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom 
desempenho das atividades;  
c) A Empresa contratada para execução dos serviços se obriga a manter rigorosamente, durante 
o período de vigência deste Contrato, conforme as obrigações assumidas, os requisitos de 
habilitação exigidos no edital de origem.  
d) A empresa contratada fica responsável por todas as despesas referentes ao objeto deste 
contrato: mão de obra, locomoção, seguro acidente, impostos federais, estaduais e municipais, 
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, e quaisquer outras que forem devidos, 
relativamente à execução dos serviços contratados.  
e) A empresa vencedora deverá executar os serviços contratados com esmero e dentro da 
melhor técnica, de acordo com a proposta oferecida e com as normas e condições previstas no 
Edital de origem e seus anexos responsabilizando-se por quaisquer erros, falhas ou 
imperfeições que por ventura decorram, respondendo civil e criminalmente pelas consequências 
de sua inobservância total ou parcial.  
f) A CONTRATADA deverá questionar a CONTRATANTE por escrito, toda dúvida sobre os 
procedimentos e controles relacionados ao objeto constantes na legislação vigente.  
g) A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a 
Administração Municipal ou a terceiros em decorrência de seus serviços.  
h) Para recebimento do pagamento referente à prestação dos serviços realizados, a Empresa 
vencedora deverá emitir a nota fiscal/fatura correspondente.  
i) Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e equipamentos eventualmente 
colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE.  
j) Manter sigilo completo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-las a 
terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e propostos, a Tê-las 
sob sua guarda.  
k) Submeter-se a fiscalização da CONTRATANTE, durante toda vigência do contrato.  
l) Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste Contrato ou 
os dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE.  
m) Efetuar as adequações às necessidades específicas de cada Departamento, como inclusão e 
exclusão de campos, relatórios e outras funcionalidades, desde que haja viabilidade técnica e as 
alterações propostas não modifiquem substancialmente a estrutura do programa,  
n) A CONTRATADA não será responsabilizada por qualquer perda ou dano resultante de caso 
fortuito ou força maior.  
 
15. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATO  
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15.1. Prazo para execução do contrato deverá seguir o cronograma de execução, conforme  
ANEXO I (Termo de Referência) deste edital;  
15.2. O prazo de vigência do contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro 
de 2017.  
15.3. Este contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei nº 
8.666/93.  
 
16 - DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO: 
16.1. O pagamento será efetuado, conforme a execução dos serviços e cronograma constante 
do Termo de Referência – Anexo I, em 05 parcelas mensais, contados da entrega efetiva do 
relatório das atividades desempenhadas, junto a Secretaria da Fazenda, e emissão das 
respectivas notas fiscais/faturas. A nota fiscal somente será liberada, após cumprimento total do 
objeto adquirido, de acordo com este edital. 
16.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 
 

Unidade orçamentária Projeto/Atividade Elemento De Despesa 
07.01 1189 449039 

 
16.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do n.º do contrato e do n° do empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento 
do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão de abertura será transferida para data e 
horário a ser definidos pela Administração, os quais serão comunicados aos licitantes bem como 
devidamente publicados nos mesmos meios que foram utilizados para publicidade deste edital. 
17.2. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 
17.3. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em originais ou através de cópias autenticadas por Tabelião ou Servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção para os documentos 
emitidos via INTERNET, os quais somente serão aceitos em original. 
17.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 
17.5. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal n° 
8666/93). 
17.6. São anexos deste Edital: 
 
ANEXO l - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL; 
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO; 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS 
HABILITATÓRIAS; 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DIVERSA; 
ANEXO V-  MODELO DE MINUTA DE CONTRATO; 
ANEXO VI -  MODELO DE PROPOSTA; 
ANEXO VI -  MODELO DE DECLARAÇÃO  ME / EPP / MEI. 
 
17.7. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Torres, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da presente licitação, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja. 
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17.8. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão 
ser obtidos diariamente, na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Torres, 
sito à Rua José Antônio Picoral, 79 - Torres / RS, de Segunda a Sexta-feira das 13h às 19h, ou 
pelo fone: (051)3626-9150 ramal 217. 
 
 

Torres, 26 de junho de 2017. 
 

 
Maria Clarice Brovedan 

Secretária Municipal de Fazenda 
Portaria 002/2017 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL N° 213/2017 
 

TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL 
 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização da Planta 
Genérica de Valores (PGV) de Terrenos para definição do valor de metro quadrado por face 
quadra, ou por secção de logradouros; atualização dos custos unitários de reprodução de 
edificações e definição dos modelos de avaliação em massa dos imóveis (terrenos e 
edificações); atualização/conversão do sistema Tributos bem como a alteração da Lei do 
Código Tributário Municipal de acordo com as seguintes especificações: 
 
1 - OBJETIVOS  
Constituem-se como objetivos da contratação, a realização dos seguintes serviços técnicos: 
a) Atualização da Planta de Valores Genéricos de Terrenos para definição do valor de metro 
quadrado por face de quadra;  
b) Atualização dos Custos Unitários de Reprodução de Edificações; e 
c) Definição dos modelos de avaliação em massa dos imóveis (terrenos e edificações). 
 
2 - ESTRATÉGIA DE AÇÃO  
A Contratada deverá constituir, em conjunto com a Contratante, uma equipe de 
servidores/funcionários (Comissão de Apoio) dos setores responsáveis pela tributação imobiliária, 
sendo um deles, o coordenador municipal, para o acompanhamento da execução dos serviços. Para 
apoiar a elaboração da Planta de Valores Genéricos de Terrenos e dos Custos de Reprodução das 
Edificações, deverá ser estabelecido o relacionamento com notórios conhecedores do mercado 
imobiliário. A Contratante apoiará no que for necessário. A entidade espacial onde valores unitários 
de um lote padrão serão vinculados à face de quadra.  
 
3 -  DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  
As etapas do trabalho deverão conter no mínimo os seguintes itens:  
1. Coleta de dados secundários;  
2. Pesquisa de amostras de imóveis em oferta no mercado imobiliário;  
3. Elaboração produtos cartográficos;  
4. Modelagem dos terrenos;  
5. Elaboração da planta de valores genéricos;  
6. Modelagem das construções;  
7. Fatores de ponderação;  
8. Avaliação dos imóveis;  
9. Simulação;  
10. Validação;  
11. Readequação do código tributário; (concluída obrigatoriamente em 15 de outubro de 2017 com 
aprovação da nova Planta pelo Legislativo); 
12. Relatório final;  
13. Apresentação.  
 
4 - EQUIPE TÉCNICA (de acordo com a ABNT NBR 14653/2011) 
A atualização da planta de valores genéricos de terrenos, definição/atualização dos custos unitários 
de reprodução de edificações, definição/adequação dos modelos de avaliação em massa dos imóveis 
para fins de tributação ao município de Torres demandará de equipe técnica multidisciplinar, devendo 
envolver os conhecimentos técnicos e científicos de profissionais das mais variadas áreas de 
formação profissional. Dessa forma, é desejável a utilização de tecnologia e a participação de 
profissionais com formação orientada por diversas ciências, tais como as engenharias, geociências, 
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ciências da terra e as ciências humanas. Também é de suma importância que todos os profissionais 
envolvidos assumam suas parcelas de responsabilidade sobre os estudos e as conclusões 
apresentadas, o que se dá por meio do registro e recolhimento das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART e RRT) junto aos respectivos conselhos de classe. Nesse contexto, a equipe técnica 
envolvida neste projeto deverá ser composta pelas seguintes formações técnicas mínimas. 
- Engenheiro Civil ou Arquiteto (perito em avaliação imobiliária); 
- Engenheiro Agrimensor; 
- Economista; 
- Estatístico;  
- Advogado Tributário;  
- Assistentes Técnicos.  
 
 
5 - CRONOGRAMA FÍSICO 

DESCRIÇÃO PERÍODO (SEMANA) 
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13º 14º 15º 16º 17º 18 

1 Coleta de dados secundários X X                 
2 Pesquisa de amostras de 

imóveis em oferta no mercado 
imobiliário 

 X X X               

3 Elaboração produtos 
cartográficos 

  X X X X             

4 Modelagem dos terrenos     X X             
5 Elaboração da planta de 

valores genéricos 
    X X X X           

6 Modelagem das construções       X X X          
7 Fatores de ponderação        X X          
8 Avaliação dos imóveis        X X X         
9 Simulação          X X        
10 Validação          X X X       
11 Readequação do código 

tributário 
         X X X       

12 Relatório final             X X X    
13 Apresentação                X X X 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL N° 213/2017 

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 Através da    presente,  credenciamos  o(a)  

          Sr.(a)................................................................................................    portador(a)    da    
Carteira    de    Identidade    n°....................................... e CPF sob n" .................................... a 
participar da licitação instaurada pela Prefeitura Mun. de Torres, na modalidade Pregão 

Presencial n° 213/2017, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes 
para pronunciar-se em nome da empresa ...................................................... bem como formular 
propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

                                       Torres     de................ de 2017. 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL N° 213/2017 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
........................,   ..........        de   .................               de 2017. 
 
 
A 
Pregoeira da Prefeitura de. Torres/RS. 
 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão nº 
213/2017. 
 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável (is) legal (is) pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________  DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a 

disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilita 

tórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 

10.520/02. 

 

 

                                      Assinatura Identificável 
                          (nome do representante da empresa) 
 
 
Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação fora dos 
envelopes 01 e 02. 
 
                                   ENTREGUE JUNTO AO CREDENCIAMENTO 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL N° 213/2017 
MODELO DA DECLARAÇÃO 

 
(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 
 
EMPRESA PROPONENTE: 
LOCAL E DATA: 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES/RS 
 
a – Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo à habilitação de 

nossa empresa no Pregão nº 213/2017 

b – Declaramos, sob pena de desclassificação, que aceitamos todas as exigências do presente 

Pregão, bem como nos submetemos a todas as disposições contidas nas leis 8666/93, 

10520/02, 123/2006 e suas alterações; 

c – Declaramos, sob as penas da Lei, que não incorremos nas demais condições impeditivas 

previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 consolidada pela Lei nº. 8.883/93; 

d – Declaramos, sob as penas da Lei, que atendemos ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal. 

e – Declaramos a inexistência, no quadro da empresa, de sócios com vínculos de parentesco em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cônjuges ou 

companheiros de servidores que atuem na Diretoria de Compras e Licitações; na 

Secretaria/Diretoria, servidor responsável pela elaboração de projeto básico; ou relação de 

parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Diretores Municipais;  

 

 
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável (eis) legal (is) da Proponente  
 
 
(Nome da Proponente) 
 
DENTRO DO ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL N°213/2017 

Minuta de Contrato 

CONTRATO nº xxx/2017  
PREGÃO PRESENCIAL 213/2017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE TORRES E 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI n° 8.666/93 E 
LEI n° 8.883/94. 

CONTRATANTE: 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Rua José Antonio Picoral, 79 - Torres/RS, inscrito no 
CGC/MF n° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, CARLOS 
ALBERTO MATOS DE SOUZA, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Torres-RS, 
inscrito no CPF sob n° 424.456.470-53, com competência para assinar Contratos. 

CONTRATADA: 
_________________________________________________, estabelecida na 
_________________________________, Bairro _______, município de _________, CEP Nº 
___________, FONE ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
_________________________, representada neste ato pelo Sr. 
___________________________, portador do  CPF _________________, com poderes para 
representar a firma nos termos instrumento de mandato, tem entre si justo e avençado, e 
celebram por força deste instrumento o presente Contrato de conformidade com a Lei 8.666/93 
de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), de acordo com as descrições contidas no 
ANEXO I, que acompanha o Edital. 
Parágrafo Primeiro: Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritas, todas 
as especificações contidas no edital respectivo e seus anexos, além da proposta da 
CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE: O valor global é de R$ 
______ (____), que será pago mensalmente, conforme cronograma de pagamento, do valor total 
da proposta. 

 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal, em 05 parcelas 
mensais, 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal/fatura. Caso o dia do pagamento seja 
feriado ou sem expediente na Prefeitura de Guaíba, o pagamento será efetuado no primeiro dia 
útil seguinte, obedecendo ao cronograma acima.  
 
Parágrafo Segundo: Deverão estar incluídos nos preços ofertados, todos os custos e despesas 
diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, 
seguros, estando também abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, 
necessários à implantação e operacionalização do objeto deste contrato, inclusive despesas com 
disponibilização de banda internet e equipamentos para acesso em ambiente Web.  
 
Parágrafo Terceiro: A liquidação e efetivo pagamento serão feito em até dez (10) dias úteis, 
contados da entrega efetiva da nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Fazenda. A nota fiscal 
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somente será liberada, após cumprimento dos serviços prestados, de acordo com o Termo de 
Referência e seu cronograma.  
 
Parágrafo Quarto: Os pagamentos dar-se-ão mediante depósito bancário em favor da 
CONTRATADA.  
 
Parágrafo Quinto: Em todos os pagamentos a empresa Contratada deverá apresentar a nota 
fiscal/fatura descrevendo os serviços realizados.  
 
Parágrafo Sexto: Deverá constar na nota fiscal, os dados bancários para pagamento (banco, 
agência, nº. da conta), bem como o número do empenho correspondente.  
 
Parágrafo Sétimo: O pagamento será efetuado pela Tesouraria Municipal, em horário de 
expediente. Caso o dia de pagamento seja feriado, o mesmo será transferido para o primeiro dia 
útil seguinte. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório.  
 
Parágrafo Oitavo: Os preços serão fixos e irreajustáveis.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATO: 
Prazo para a execução deste contrato será conforme cronograma detalhado de implantação 
contemplando todas as atividades descritas no ANEXO I (Termo de Referência) do edital;  
Parágrafo Único: O prazo de vigência do contrato contado da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2017.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso necessário ao cumprimento 
do presente PREGÃO PRESENCIAL correrá por conta do seguinte dotação orçamentária:  
 

Unidade orçamentária Projeto/Atividade Elemento De Despesa 
07.01 1189 449039 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Parágrafo Primeiro: Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA 
sujeitar-se-á às seguintes sanções além das responsabilidades por perdas e danos:  
I - Advertência - nos casos de:  
a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa;  
II - Multas – administrativas, após regular processo administrativo:  
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total do 
produto e/ou parcela mensal do contrato;  
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto e/ou 
parcela mensal do contrato;  
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do 
produto e/ou da proposta global de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) conforme o caso 
e as razões;  
d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação sem justo motivo, 
aplica-se as penas o disposto no art. 81 da Lei n° 8666/93 e multa de 5% (cinco por cento);  
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e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não 
executada, respectivamente.  
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com 
a Administração, após regular processo administrativo:  
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;  
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo até 01 (um) ano;  
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 
Fornecimento: até 02 (dois) anos.  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o 
Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  
V - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo.  
VI - Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% 
(zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o valor 
total do pedido/contrato.  
VII - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades 
previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação.  
VIII - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação no Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município.  
IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro 
de Fornecedores.  
X - As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o Contrato, e, 
ainda, quando for o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei.  
Parágrafo Segundo: O Contratante deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:  
O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos. 77 e 78 
da Lei Federal nº. 8.666/93, obedecendo, ainda, o disposto nos Artigos. 79 e 80 do mesmo 
diploma legal.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
Parágrafo Primeiro: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
a) Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento das atividades realizadas pela Contratada e 
das condições previstas no edital, que são parte integrante durante o período que vigorar o 
contrato;  
b) Fiscalizar o cumprimento de horários e prazos no que tange ao planejamento, execução e 
avaliação dos serviços objeto deste Contrato podendo, em decorrência, solicitar 
fundamentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de 
procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.  
c) A Contratante efetuará o pagamento, em 05 parcelas mensais, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após a entrega da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, na forma e condições avençadas.  
d) Emitir a Ordem de Serviços Inicial e disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, 
equipamentos e suprimentos necessários à perfeita execução dos serviços.  
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e) Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, 
relações, listagens, cópias de legislação e dos documentos, necessários para a execução dos 
serviços, pelo contratado, bem como designar funcionários municipais e o local apropriado, 
dentro das suas instalações, para a execução dos trabalhos;  
e.1) Fornecer toda Legislação pertinente, incluindo Leis, Decretos, Atos Normativos e outras 
normas jurídicas relacionadas que houver;  
f) Autorizar expressamente os técnicos da CONTRATADA para a realização dos trabalhos;  
g) Não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA 
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, bem como, notificar a 
mesma sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do Contrato;  
h) Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do Contrato.  
  
Parágrafo Segundo: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
a) Comunicar à Secretaria de Fazenda, por escrito, sobre ocorrência que possam impedir a 
execução do serviço com antecedência.  
b) Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom 
desempenho das atividades;  
c) A contratada para execução dos serviços se obriga a manter rigorosamente, durante o 
período de vigência deste Contrato, conforme as obrigações assumidas, os requisitos de 
habilitação exigidos no edital de origem.  
d) A contratada fica responsável por todas as despesas referentes ao objeto deste contrato: mão 
de obra, locomoção, seguro acidente, impostos federais, estaduais e municipais, contribuições 
previdenciárias, encargos trabalhistas, e quaisquer outras que forem devidas, relativamente à 
execução dos serviços contratados.  
e) A contratada deverá executar os serviços contratados com esmero e dentro da melhor 
técnica, de acordo com a proposta oferecida e com as normas e condições previstas no Edital de 
origem e seus anexos responsabilizando-se por quaisquer erros, falhas ou imperfeições que por 
ventura decorram, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância 
total ou parcial.  
f) A CONTRATADA deverá questionar a CONTRATANTE por escrito, toda dúvida sobre os 
procedimentos e controles relacionados ao objeto constantes na legislação vigente.  
g) A contratada deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração 
Municipal ou a terceiros em decorrência de seus serviços.  
h) Para recebimento do pagamento referente à prestação dos serviços realizados, a contratada 
deverá emitir a nota fiscal/fatura correspondente.  
j) Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e equipamentos eventualmente 
colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE.  
k) Manter sigilo completo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-las 
a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e propostos, a tê-
las sob sua guarda.  
l) Submeter-se a fiscalização da CONTRATANTE, durante toda vigência do contrato.  
m) Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste Contrato 
ou os dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO  
As partes elegem o Foro da Comarca de Torres para dirimir qualquer dúvida decorrente do 
presente contrato por mais privilegiado que seja qualquer outro.  
E, por estarem assim justos e contratos firmam o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual 
teor e forma, na presença de testemunhas para que surta seus jurídicos efeitos.  

Torres, ___ de _______ de 2017. 
Prefeito Municipal de Torres 

Contratada 
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ANEXO VI 
MODELO DE PROPOSTA E VALORES PREVIAMENTE ORÇADOS PELO MUNICÍPIO 

  
1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:  
RAZÃO SOCIAL: ....................................................................................  
CNPJ: ....................................................................................................  
ENDEREÇO:.............................................................................................  
TELEFONE: .............................................................................................  
E-mail....................................................................................................  
 
2 – A proponente declara conhecer os termos do edital que rege a presente Contratação, 
bem como a minuta de Contrato que o integra.  
 
OBJETO LICITADO – DESCRIÇÃO DO ITEM  
 

 

Descrição dos Serviços 
  

Valores Unitários 
(MENSAIS) 

Valor Total 

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) 
de Terrenos para definição do valor de metro quadrado por 
face quadra, ou por secção de logradouros; atualização dos 
custos unitários de reprodução de edificações e definição dos 
modelos de avaliação em massa dos imóveis (terrenos e 
edificações); atualização/conversão do sistema Tributos 
bem como a alteração da Lei do Código Tributário Municipal. 

 
R$ 55.060,03 R$ 275.300,15 

Valor Global R$ 275.300,15 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL 213/2017 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  ME / EPP / MEI 

 
 

 

 A empresa_____________________________________, inscrita no CNPJ N° 
___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
_________________, portador do RG n° ______________ e CPF n°____________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ( microempresas 
/ ou / empresa de pequeno porte ) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum 
dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da lei complementar 123/06. 

 

 

Local e data. 

 

 

Carimbo e assinatura do representante da empresa e do Responsável técnico 
(contador/técnico contábil) 
 
DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO AO CREDENCIAMENTO 
 
A AUSÊNCIA DESSA DECLARAÇÃO SIGNIFICARÁ A DESISTÊNCIA DA MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE USUFRUIR DAS PRERROGATIVAS CONCEDIDAS 
Á ELA PELA LEI COMPLETAR 123/2006. 
 
 
 

 
 
 
 
 


