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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 

 

Munic íp io  de Não-Me-Toque 
Secretar ia Munic ipal  de  Adminis t ração  
Ed i ta l  de Pregão Presenc ia l  nº  17/2015 
T ipo de ju lgamento:  menor  preço g loba l  
 

Edital de pregão para a contratação de empresa para a prestação de serviços topográficos 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, no uso de suas atribuições, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que às 14 horas, do dia  12 do mês de Março do ano de 2015, na sala 

de reuniões da Secretaria de Administração, localizada na  Av. Alto Jacuí, n.º 840 se reunirão o pregoeiro e 

a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 22.216, com a finalidade de receber propostas e 

documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para serviços de assessoria e consultoria 

técnica ambiental, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do 

Decreto Municipal nº 059/06, de 07 de abril de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1 - DO OBJETO:  

Prestação de serviços Topográficos no Município de Não-Me-Toque, conforme especificações do Anexo I 

(Termo de Referência). 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 

apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 

transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

  AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 

  ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

  PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

  ----------------------------------------------------------------- 

  AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 

  ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

2.2. Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório deverá ser apresentado em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

2.3. Poderão participar desta licitação exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte, 

conforme estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, e demais condições deste edital. 



 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu 

representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 

envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 

apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e 

autenticado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 

sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 

em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da 

empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 

outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante com firma 

reconhecida em cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas 

e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

 c) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

 d) Comprovante de enquadramento como Microempresa – Me ou Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, autenticada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros; 

 e) Declaração, firmada por contador, de que se enquadra como Microempresa – Me ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP.  

3.4. Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de 

investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

3.5. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os 

fins deste procedimento licitatório. 
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3.6. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante 

fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - 

PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, previsto no item 03. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) proposta financeira, mencionando o valor mensal, onde deverão estar incluídos todos os custos 

com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 

empreendimento, etc.); 

5.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário até, no máximo, 

duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 

contratação. 

5.4. Fica autorizada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, quando entender por 

interpretação sistêmica a melhor garantia à supremacia di interesse público em confronto com os princípios 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, à autora da oferta de valor mais 

baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, 

verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 

autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 

vencedora. 
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6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 20 s (vinte segundos) para apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 2% (dois por cento). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes no item 12 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão 

da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 

propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço global e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 

pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 

consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 

vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a proposta tenha sido apresentada de 

acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 b) contiverem opções de preços alternativos; 

 c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 

do item 5; 

 e) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
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6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, 

conforme subitem 13.1 deste edital. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os 

seguintes documentos: 

7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02: 

 a) declaração do próprio interessado atestando que não emprega menor de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, de que não emprega menor de 16 anos ou de que emprega menor, a partir 

de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 

7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial no caso de empresa individual; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 

7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste 

edital. 

 

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

 a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município – ALVARÁ; 

            b) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

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

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

 e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 f) Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440; 

 g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Não-Me-Toque. 
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 h) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro societário servidor 

público ou da ativa do município de Não-Me-Toque, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista. 

 

7.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 a) Registro no CREA/CAU da empresa, bem como de seu responsável técnico; 

 b) Comprovante de aptidão (em nome da licitante) para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, mediante apresentação de 01 (um) 

atestado emitido por entidade pública ou empresa privada (com identificação do emitente, descrição dos 

serviços executados e assinados por pessoa devidamente identificada, hábil a responder em nome do 

emitente), acompanhado (s) da ART ou Acervo Técnico emitido pela entidade profissional competente, 

indicando que a proponente tenha executado serviço compatível com o objeto. 

 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá 

sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 

dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério 

da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 

fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação do 

licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 

13.1, alínea a, deste edital. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, à licitante que ofertar o menor preço será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará 

as ofertas subseqüentes 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 o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 



 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 

seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 

esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 

direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, 

esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 

todas as demais licitantes ficaram intimadas 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 todas, vista 

imediata do processo. 

9.3. O interessado em apresentar o recurso deverá observar os seguintes procedimentos: 

9.3.1. O recurso deve ser apresentado de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do impugnante 

em via original; 

9.3.2. O recurso será recebido no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto Jacui, 840, centro, 

no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

9.3.3. O recurso poderá ser encaminhado por correio eletrônico (e-mail), para o endereço 

edital.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá ser digitalizado e 

encaminhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja impresso e registrado no 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.  

9.3.4. Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos itens anteriores. 

9.4. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, 

são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

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

homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do contrato. 

 

10 - DOS PRAZOS: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a 

vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 

seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da homologação, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante acordo entre as 

partes. 

10.4 – Os serviços deverão ser solicitados pela Secretaria do Município via fac-símile/e-mail á 

CONTRATADA, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 01 (um) dia. Caso a empresa não 

possua aparelho de fac-símile/e-mail, a CONTRATANTE entrará em contato via telefone para convocação 

mailto:edital.impugnacao@naometoquers.com.br
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da CONTRATADA, num prazo de 02 (dois) dias úteis para comparecimento junto à Prefeitura para 

apresentação dos serviços. O prazo para inicio do serviço contará a partir do recebimento dos serviços. 

10.5 – O prazo para entrega dos serviços classificados como comuns será de até 10 (dez) dias para o setor 

solicitante. E nos serviços classificados como complexos o prazo se estende para até 15 (quinze) dias para 

entrega no setor solicitante. 

 

11 - DO PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil subsequente à prestação do serviço mediante 

apresentação da fatura/NF assinada pelo gestor e fiscal. 

11.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 

11.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou 

outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, 

pro rata. 

11.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria. 

11.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

11.6. A CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários para o pagamento, tais como banco, agência, 

conta corrente. 

 

12 - FISCALIZAÇÃO: 

12.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 

Administração Municipal, através de servidor designado como Fiscal, a quem competirá comunicar ao 

Gestor as falhas por ventura constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com normatização interna. 

12.2. A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Tribunal. 

12.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela adjudicatória, sem qualquer ônus à Administração Municipal. 

12.4. Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não 

implica em corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a adjudicatória de suas obrigações 

de fiscalização e perfeita execução do contrato. 

12.5. A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos 

termos do contrato, especialmente no que se refere á qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir 

as cautelas necessárias à prevenção do erário. 

 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, 

as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 
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 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10(dez) dias úteis, após os quais será 

considerada inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar a contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

13.2.   As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for importa ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

14.1 – Segundo o art. 41 § 1o  da Lei 8666/93 “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei”, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  

 14.2 – O interessado em apresentar impugnação ao presente edital deverá observar os seguintes 

procedimentos: 

14.2.1 – A impugnação deve ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do 

impugnante em via original; 

14.2.2 – A impugnação será recebida no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto Jacui, 840, 

centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

14.2.3 – A impugnação poderá ser encaminhada por correio eletrônico (e-mail), para o endereço 

edital.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá ser digitalizado e 

encaminhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja impresso e registrado no 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal. O impugnante receberá mensagem eletrônica com a confirmação 

do recebimento e número de registro do protocolo. 

mailto:edital.impugnacao@naometoquers.com.br
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14.2.4 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos itens 

anteriores. 

14.3 – Em caso de procedência da impugnação, se for o caso, será marcada nova data para a realização do 

certame, sendo feita a publicação no site da Prefeitura: www.naometoquers.com.br, e no jornal local.  

14.4 – Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e legislação vigente.  

14.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá 

em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

15.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-

se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Compras e Licitações. 

15.2 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 

certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

15.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.4. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c, d, e, f, g, h e i 

serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferido pela 

Administração. 

15.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do 

limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

15.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

15.8. Fazem parte do Edital: 

 a) Anexo I – Termo de Referência 

 b) Anexo II – Planilha de composição de custos e quantitativos mensais – valor referência 

 c) Anexo III - Planilha de composição de custos e quantitativos mensais - proposta 

 d) Anexo IV – Minuta do Contrato 

15.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

                                        Não-Me-Toque, 24 de Fevereiro de 2015.                                                                                                                                                                               

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

                                         PREFEITA MUNICIPAL 

http://www.naometoquers.com.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Prestação de serviços Topográficos no Município de Não-Me-Toque. 

 

1 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA: 

 a) Numeração de prédios; 

 b) Alinhamento e demarcação de ruas; 

 c) Nivelamento de ruas para pavimentação; 

 d) Nivelamento de terrenos para construção de prédios e passeios públicos de propriedade do 

Município ou locados; 

 e) Assistência e acompanhamento dos trabalhos de pavimentação e passeios públicos; 

 f) Acompanhamento de trabalhos de nivelamento e terraplanagem de obras do Município ou 

locados; 

 g) Assistência e acompanhamento na construção de obras públicas; 

 h) Mapas e memoriais descritivos; 

 i) Demarcação e/ou localização de áreas pertencentes ao Município; 

 j) Demais trabalhos rotineiros de topografia; 

 k) Canalização pluvial – mapas/ levantamento topográfico; 

 l) Verificação afastamentos das edificações em construção; 

 m) Avaliação de imóveis públicos para fins de alienação e aquisição; 

 n) Projetos de tubulações; 

 o) Numeração/denominação de lotes/ruas para loteamentos; 

 p) Mapa com laudo de situação de imóvel para efeito de aprovação e habite-se. 

 

2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 a) A empresa deverá possuir em seu quadro de pessoal um responsável técnico, sendo este 

profissional habilitado para exercer as atividades objeto do contrato, tanto no meio rural quanto no urbano, 

segundo legislação do CONFEA;  

 b) Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e consumíveis necessários à execução dos 

serviços, inclusive veículo, com exceção de marcos de concreto e madeira, piquetes e estacas 

testemunhas;  

 c) Fornecer EPIs (equipamentos de proteção individual) em boas condições e adequados com a 

função desenvolvida, para todos os empregados;  

 d) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições decorrentes do contrato, providenciando por sua 

conta e responsabilidade os documentos exigidos pelos órgãos governamentais e/ou quaisquer outras 

entidades;  
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 e) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa da equipe de trabalho necessária ao 

atendimento do objeto contratado;  

 f) Respeitar e cumprir as normas administrativas em vigor na Prefeitura Municipal;  

 g) Deverá mobilizar a quantidade de recursos humanos necessários a execução;  

 h) Deverá cumprir integralmente a Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho.  

 

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 a) Fiscalizar o objeto do contrato, sem que seja com isto excluída a responsabilidade da 

CONTRATADA.  

 b) Obter autorizações de órgãos públicos para a execução dos serviços.  

 c) Fornecer orientação técnica e subsídios inerentes aos serviços;  

 d) Notificar por escrito às irregularidades encontradas fixando prazo para correção; 

 



 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ....../2015 

 

         O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE-RS, pessoa jurídica de direito público, sita à Avenida Alto Jacuí, 

n.º 840, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 87.613.519/0001-23, com sede à Av. Alto Jacuí, n.º 840, 

neste ato representado neste pela Prefeita Municipal, SR. TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

doravante denominada CONTRATANTE e, a Empresa .........................................., estabelecida à 

Rua..................................., N.º ...............,  na cidade de .............../..  inscrita no CNPJ sob o nº 

.................................. neste ato representada pelo Sr. .............................., inscrito no CPF sob o nº 

................................., a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado o presente 

Contrato devidamente autorizado mediante Edital de Pregão Presencial nº 17/2015,  que se regerá pelas 

normas da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações posteriores e pelas condições estipuladas a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 - OBJETO: Prestação de serviços Topográficos no Município de Não-Me-Toque. 

1.2 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA: 

 a) Numeração de prédios; 

 b) Alinhamento e demarcação de ruas; 

 c) Nivelamento de ruas para pavimentação; 

 d) Nivelamento de terrenos para construção de prédios e passeios públicos de propriedade do 

Município ou locados; 

 e) Assistência e acompanhamento dos trabalhos de pavimentação e passeios públicos; 

 f) Acompanhamento de trabalhos de nivelamento e terraplanagem de obras do Município ou 

locados; 

 g) Assistência e acompanhamento na construção de obras públicas; 

 h) Mapas e memoriais descritivos; 

 i) Demarcação e/ou localização de áreas pertencentes ao Município; 

 j) Demais trabalhos rotineiros de topografia; 

 k) Canalização pluvial – mapas/ levantamento topográfico; 

 l) Verificação afastamentos das edificações em construção; 

 m) Avaliação de imóveis públicos para fins de alienação e aquisição; 

 n) Projetos de tubulações; 

 o) Numeração/denominação de lotes/ruas para loteamentos; 

 p) Mapa com laudo de situação de imóvel para efeito de aprovação e habite-se. 

1.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
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 a) A empresa deverá possuir em seu quadro de pessoal um responsável técnico, sendo este 

profissional habilitado para exercer as atividades objeto do contrato, tanto no meio rural quanto no urbano, 

segundo legislação do CONFEA;  

 b) Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e consumíveis necessários a execução dos 

serviços, inclusive veículo, com exceção de marcos de concreto e madeira, piquetes e estacas 

testemunhas;  

 c) Fornecer EPIs (equipamentos de proteção individual) em boas condições e adequados com a 

função desenvolvida, para todos os empregados;  

 d) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições decorrentes do contrato, providenciando por sua 

conta e responsabilidade os documentos exigidos pelos órgãos governamentais e/ou quaisquer outras 

entidades;  

 e) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa da equipe de trabalho necessária ao 

atendimento do objeto contratado;  

 f) Respeitar e cumprir as normas administrativas em vigor na Prefeitura Municipal;  

 g) Deverá mobilizar a quantidade de recursos humanos necessários a execução;  

 h) Deverá cumprir integralmente a Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho.  

1.3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 a) Fiscalizar o objeto do contrato, sem que seja com isto excluída a responsabilidade da 

CONTRATADA.  

 b) Obter autorizações de órgãos públicos para a execução dos serviços.  

 c) Fornecer orientação técnica e subsídios inerentes aos serviços;  

 d) Notificar por escrito às irregularidades encontradas fixando prazo para correção; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R$ (...................................), para 

execução dos serviços propostos.  

2.2 - A CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários para o pagamento, tais como banco, agência, 

conta corrente. 

2.3 - O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil subsequente à prestação do serviço mediante 

apresentação da fatura/NF, vistado pela secretaria. 

2.4 - Na Nota Fiscal deverá conter o nº do processo licitatório e nº do contrato firmado. Se não houver 

alguma dessas especificações a NF será devolvida à empresa para eventuais acertos e, não será liberado o 

pagamento sem estar tudo correto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

2015/193 

07.11.04.129.0011.2030 – Manutenção das Atividades dos Núcleos de Tributação, Cadastro 
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0001 – LIVRE 

3.3.9.0.39.05.00.00.00 – Serviços Técnicos Profissionais – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

4.1 - No vencimento do contrato os preços poderão ser reajustados e se for o caso até o índice do IPCA.  

4.2 - No caso de que a Legislação Federal determine novos parâmetros para os reajustamentos contratuais, 

com periodicidade inferior a 01 (um) ano, o instrumento será aditivado no sentido de se adequar as novas 

normas ressalvado o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo, e, na moeda vigente na época. 

4.3 - Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento deverão ser corrigidos desde então 

até a data do efetivo pagamento, respeitada a periodicidade mensal, pelo IPCA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E RESCISÃO DO CONTRATO 

5.1 - O prazo de prestação de serviços pelo período de 12 (doze) meses a contar da homologação, 

podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, quando de interesse das partes, limitado a 

60(sessenta) meses.  

5.2 – Os serviços deverão ser solicitados pela Secretaria do Município via fac-símile/e-mail á 

CONTRATADA, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 01 (um) dia. Caso a empresa não 

possua aparelho de fac-símile/e-mail, a CONTRATANTE entrará em contato via telefone para convocação 

da CONTRATADA, num prazo de 02 (dois) dias úteis para comparecimento junto à Prefeitura para 

apresentação dos serviços. O prazo para inicio do serviço contará a partir do recebimento dos serviços. 

5.3 – O prazo para entrega dos serviços classificados como comuns será de até 10 (dez) dias para o setor 

solicitante. E nos serviços classificados como complexos o prazo se estende para até 15 (quinze) dias para 

entrega no setor solicitante. 

5.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa poderá 

ser rescindida, mas deverá ser solicitada anteriormente num prazo mínimo de 30 dias, por escrito. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

6.1 - Caberá à CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de 

acordo com o estabelecido na Cláusula Segunda. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto do presente Contrato de acordo com a proposta 

apresentada no procedimento licitatório, a qual, como todos os documentos de licitação e especificação da 

CONTRATANTE, passam a fazer parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição. 

7.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do presente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS SOCIAIS  

8.1 - A CONTRATADA se obriga a manter sob sua exclusiva conta todos os servidores e operários 

empregados nos serviços, que deverão estar por ela segurados contra riscos de acidentes de trabalho, 

observadas, também, as prescrições das Leis Trabalhistas e Previdência Social, seus regulamentos e 

portarias, ficando a CONTRATADA como única e exclusiva responsável por todas as infrações em que 

incorrer.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

9.1.1 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

9.1.2 Executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 05 (cinco) dias após, os quais serão 

considerados como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.3 Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 1 (um) ano e multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

9.1.4 Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação 

falsa, fraude ou falha na execução do contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato. 

9.1.6 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou, inadimplência 

contratual. 

9.3 Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na 

ocorrência de quaisquer das situações previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

10.1 - Qualquer dano físico ou material ocasionado a terceiros, por ocasião da execução dos serviços, 

objeto deste instrumento, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 

Administração Municipal, através de servidor designado como Fiscal, a quem competirá comunicar ao 

Gestor as falhas por ventura constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com normatização interna. 

11.2 - A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Tribunal. 

11.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela adjudicatória, sem qualquer ônus à Administração Municipal. 



 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

 

11.4 - Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não 

implica em corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a adjudicatória de suas obrigações 

de fiscalização e perfeita execução do contrato. 

11.5 - A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos 

termos do contrato, especialmente no que se refere á qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir 

as cautelas necessárias à prevenção do erário. 

11.6 - O presente contrato será fiscalizado pelo Gestor: Naor Kumpel e pela fiscal:  Noeli Machrsy Santos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato.  

12.2 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 5 (cinco) vias 

iguais e rubricadas para todos os fins de direito.  

Não-Me-Toque, ... de ............ de 2015. 

 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal        CONTRATADA 

CONTRATANTE 

 

EXAMINADO E APROVADO:                          TESTEMUNHAS:                   

 

LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS      ___________________  

OAB/RS 17.684        ___________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

Minutaserv.topografico.doc/dl 

 



 

ANEXO III 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E QUANTITATIVOS MENSAIS 
 

ESPECÍFICA PARA MICRO-EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES 
 
 
 
 

 

 
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 

 

 
Discriminação 

 
Quant. 

 
Unid. 

 
Valor 

unitário 

 
Valor total 

Profissional Técnico     

Salário normal 01 técnico  2.600,00 

13º salário 01/12   216,66 

1/3 férias 01/12   72,21 

Subtotal    2.888,87 

Encargos trabalhistas 14 %  404,44 

Subtotal    3.293,31 

 
  

 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

 
Discriminação 

 
Quant. 

 
Unid. 

 
Valor de 

referência 

 
Valor total 

ISSQN retido na fonte   3,00 % 3.293,31 98,79 

INSS s/mão-de-obra 
(retido na fonte) 

11,00 % 3.293,31 362,26 

Subtotal    3.754,36 

Lucro 15 % 3.293,31 563,15 

Total    4.317,51 

    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

ANEXO IV 
 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E QUANTITATIVOS MENSAIS 
 

ESPECÍFICA PARA MICRO-EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES 
 

 

 
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 

 

 
Discriminação 

 
Quant. 

 
Unid. 

 
Valor 

unitário 

 
Valor total 

Profissional Técnico     

Salário normal 01 técnico   

13º salário 01/12    

1/3 férias 01/12    

Subtotal     

Encargos trabalhistas 14 %   

Subtotal     

 
  

 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

 
Discriminação 

 
Quant. 

 
Unid. 

 
Valor de 

referência 

 
Valor total 

ISSQN retido na fonte   3,00 %   

INSS s/mão-de-obra 
(retido na fonte) 

11,00 %   

Subtotal     

Lucro 15 %   

Total     

    
 

 


