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 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 02/2019 

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ nº 88.368.386/0001-30, com sede na Rua João Neves da Fontoura, nº 

811, Centro, São Leopoldo, CEP. 93.010-050, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL 

do Município de São Leopoldo torna público que se encontra lançada a Licitação na Modalidade 

Concorrência Pública, tombada sob o nº 02/2019, tipo Menor Preço Global, em regime de 

empreitada por preço unitário, com a devida liberação orçamentária, tendo por finalidade a 

qualificação e seleção de proposta para a  Contratação de empresa de especializada em serviços 

de engenharia para realizar Extensão de rede em PEAD acompanhados de conexões e ligação 

de sub-ramais através do método não destrutivo, conforme demanda do SEMAE que serão 

desenvolvidos por Empresa vencedora do Certame licitatório com fornecimento de material e 

mão de obra. 

Regula-se a presente licitação pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993, suas 

posteriores alterações. 

O presente Edital poderá ser examinado e/ou adquirido pelos interessados na Secretaria 

Municipal de Compras Públicas, localizada na Av. Dom João Becker, nº 754, 3º andar, Centro, São 

Leopoldo/RS ou solicitado pelo endereço eletrônico licitacoes@saoleopoldo.rs.gov.br.  

A abertura do certame dar-se-á em sessão pública a ser realizada no dia 20 de agosto 2019, 

às 09h30min, nas dependências da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, quando serão 

recebidos os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais das Licitantes. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo no Edital, avisos e 

durante a Sessão Pública será observado o horário de Brasília – DF. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Solicitações de esclarecimentos, impugnações e 

comunicações entre interessados e a Comissão Permanente de Licitação – CPL deverão ser 

encaminhadas em até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o recebimento das propostas 

protocoladas exclusivamente na recepção da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Av. 

Dom João Becker, nº 754,3º andar, Centro, São Leopoldo/RS ou através do endereço eletrônico 

licitacoes@saoleopoldo.rs.gov.br, em horário de expediente da repartição. Não serão 

reconhecidos se protocolados em outro local. 

1. DO OBJETO, LOCAL, FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO VIGÊNCIA: 

1.1 Constitui objeto desta Concorrência a: Contratação de empresa de especializada em 

serviços de engenharia para realizar Extensão de rede em PEAD acompanhados de 

conexões e ligação de sub-ramais através do método não destrutivo, conforme 

demanda do SEMAE que serão desenvolvidos por Empresa vencedora do Certame 

licitatório com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações 

técnicas constantes nos Anexos deste edital. 

1.2 LOCAL: Dentro do perímetro do município de São Leopoldo: As demandas do SEMAE 

serão realizadas quase que na sua totalidade (cerca de 90%), na região referenciada na 

prancha em anexo (dentro do perímetro limitado pela Avenida João Correa, Avenida 

Getúlio Vargas, Avenida Dom João Becker e Avenida Mauá), sendo as demais demandas 

dentro dos limites do município de São Leopoldo/RS. No entanto, a bitola da tubulação a 

ser efetivamente utilizada em cada trecho, será definida através de Ordem de Serviço 

enviada ao longo da execução com o prazo de execução previsto no ANEXO III - 

PROJETO BÁSICO. 

1.3 FORMA DE EXECUÇÃO: A execução deverá iniciar em até 20 (vinte) dias corridos a 

partir da emissão da Ordem de Serviço que determinará o trecho a ser estendido e será 

realizado por empresa especializada em serviços de engenharia para realizar Extensão de 

rede em PEAD acompanhados de conexões e ligação de sub-ramais através do método 

não destrutivo, conforme demanda do SEMAE, que emitirá cronograma de execução 

contendo os locais e prazos para a realização dos serviços. O prazo total de execução 

mailto:licitacoes@saoleopoldo.rs.gov.br


VISTO 

 

.................... 
ASJUR/SECO

MP 

 

 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.                          Página 2 de 37 

Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SECOL 

Av. Dom João Becker, n° 754, 3° andar, Centro, São Leopoldo, CEP 93010-010 

Telefone (51) 2200 0310 

respeitará a tabela 8.1.1 – ANEXO III - PROJETO BÁSICO. e iniciará a contagem na data 

de início da execução. A empresa deverá manter endereço eletrônico e telefone atualizados, 

pois o não recebimento da Ordem de Serviço não será considerado para justificar o início 

tardio da execução.  

1.4 PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a 

partir da emissão e entrega da Ordem de Início e poderá ser renovado sempre que se 

demonstrar vantajoso à Administração, com a fundamentação do ordenador de despesas, 

por até sessenta (60) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Somente poderão participar desta licitação os interessados no objeto desta Concorrência e 

que cumpram com as exigências deste Edital e seus Anexos. 

2.2 Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

2.2.1 Licitantes declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município 

de São Leopoldo. 

2.2.2 Licitantes cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste certame. 

2.2.3 Empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666/93, inclusive cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro 

técnico sejam servidores do Município ou de suas fundações ou autarquias. 

2.3 A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório, ressalvado o disposto no §3º, do art. 41, da Lei nº 8.666/93. 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 

3.1 Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes fechados, rubricados, datilografados ou digitados, em língua portuguesa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente ordenadas por ordem de exigência e as 

páginas numeradas e rubricadas. 

3.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada. Em sendo cópias não autenticadas, exigir-se-á a apresentação 

dos originais para o confronto, sendo feita por funcionário da Secretaria Municipal de 

Compras e Licitações em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da licitação 

(excetuando-se quando emitidas pela Internet). 

3.2.1 Quando da abertura da licitação, em sendo cópias não autenticadas no envelope de 

habilitação, exigir-se-á apresentação dos originais para confronto, os quais deverão 

estar dispostos na mesma ordem dos que comporão os autos, facilitando a 

comparação. 

3.3 Os documentos de habilitação deverão atender a todas as exigências atribuídas por este 

Edital, implicando o descumprimento por parte da Licitante na sua inabilitação. 

3.4 Não serão aceitos documentos e propostas: 

3.4.1 Transmitidos por fac-símile, telegrama ou outra forma de apresentação que 

descaracterize o sigilo de seu conteúdo. 

3.4.2 Que deixarem de atender, de qualquer forma, às disposições deste Edital. 

3.4.3 Apresentados fora da data e horário limite. 

3.5 As declarações e certidões exigidas que não tenham prazo de validade expresso em seu 

corpo ter-se-ão como válidas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua 

emissão. 

3.6 No sobrescrito de cada envelope a Licitante mencionará: 

Secretaria Municipal de Compras e Licitações  

Av. Dom João Becker, nº 754,3º andar, Centro, São Leopoldo/RS. 
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Ref.: Concorrência Pública nº 02/2019 - SEMAE 

Envelope n.º I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A/C – Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Razão Social da Licitante 

 

Secretaria Municipal de Compras e Licitações 

Av. Dom João Becker, nº 754,3º andar, Centro, São Leopoldo/RS 

Ref.: Concorrência Pública nº 02/2019 - SEMAE 

Envelope n.º II – PROPOSTA COMERCIAL 

A/C – Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Razão Social da Licitante 

3.7 Para efeito de remessa via postal, os Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta 

Comercial (dois envelopes) poderão ser acondicionados em um único invólucro, desde que 

no sobrescrito venha expresso seu conteúdo, identificando a Licitação a que se refere e que 

chegue antes da data e horário para abertura.  

3.7.1 A responsabilidade por envelopes entregues após a data e horário determinado para 

abertura é exclusiva da Licitante, que optar por essa modalidade de 

encaminhamento.  

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1  As Licitantes poderão se fazer representar nas sessões da Licitação, seja por seus 

representantes legais qualificados, seja por prepostos devidamente credenciados para 

execução dos atos que especificar a respectiva Carta de Credenciamento, a qual deverá ser 

exibida e entregue à Comissão Permanente de Licitação - CPL quando da entrega dos 

envelopes. Tal carta de credenciamento deverá estar impressa em papel timbrado da 

empresa e firmada por quem de direito a represente e será apresentada fora e 

separadamente dos envelopes I e II, ficando arquivada nos autos do procedimento. 

4.2 O representante, sócio-gerente, ou diretor da empresa Licitante, deverá apresentar 

documento estatuto, ata de eleição, contrato social, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, mediante 

cópia autenticada. 

4.3 As Licitantes poderão utilizar o modelo de procuração constante neste Edital e, caso optem 

por instrumento próprio, o mesmo deverá conter, no mínimo, a outorga dos poderes nele 

estabelecidos e reconhecida firma do outorgante. 

4.4 MODELO DE PROCURAÇÃO: 

(Empresa) com sede (endereço), (CNPJ/MF), neste ato representada por seu(s) 

representante(s) legal (is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu bastante procurador, 

(fulano), (qualificação), (RG), (CPF), (residência), ao qual outorga poderes específicos para 

representar a outorgante no Processo Licitatório, na modalidade de Concorrência Pública, 

tombada sob o nº 02/2019, tipo Menor Preço Global,  em regime de empreitada por 

preço unitário com a devida liberação orçamentária, tendo por finalidade a qualificação e 

seleção de proposta para a:  Contratação de empresa de especializada em serviços de 

engenharia para realizar Extensão de rede em PEAD acompanhados de conexões e 

ligação de sub-ramais através do método não destrutivo, conforme demanda do 

SEMAE que serão desenvolvidos por Empresa vencedora do Certame licitatório com 

fornecimento de material e mão de obra, especialmente para manifestar intenção de 

interpor recurso ou declinar do direito de fazer uso do mesmo, enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes a referida contratação, podendo, ainda, requerer, impugnar, desistir, 

assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que for necessário ao fiel cumprimento 

deste mandato.     
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Data ____/____/____. 

________________   __________________ 

Nome:     Nome: 

Cargo:     Cargo: 

5. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE I: 

Neste envelope as Licitantes apresentarão os seguintes documentos de habilitação: 

5.1 Da Habilitação Jurídica: 

5.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais; no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  

5.1.2 Inscrição do ato constitutivo, caso de sociedades civis, deverá vir acompanhada de 

prova da investidura da diretoria em exercício. 

5.1.3 Certidão Simplificada de enquadramento de condição de ME ou EPP, expedido pela 

junta comercial da sede da licitante ou por órgão ou entidade competente, se 

optante. Esta certidão terá validade de no máximo 180 dias após a emissão. 

5.1.3.1 Certidão do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas no caso de 

Sociedade Simples. 

5.1.3.2 A ausência dos documentos citados nos itens 5.1.3 ou 5.1.3.1 somente retira 

os benefícios previstos no item 7.8 infra, não sendo fato de inabilitação da 

proponente. 

5.1.4 Declaração conforme Anexo VI deste edital, caso optante por ME/EPP. 

5.1.4.1 A ausência deste documento somente retira os benefícios previstos no item 

7.8 infra, não sendo fato de inabilitação da proponente. 

5.2 Da Regularidade Fiscal: 

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

5.2.2 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

5.2.3 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes, estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

5.2.3.1 Sendo inscrição estadual, o documento no Estado do Rio Grande do Sul, é 

o DI/RE - Documento de Identificação da Receita Estadual, se for 

Municipal deve ser comprovado com qualquer documento oficial do 

município que demonstre o número de inscrição. 

5.2.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e 

relativo à Seguridade Social – INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.  

5.2.4.1 As certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas Estadual e 

Municipal deverão abranger todos os tributos administrados por essas 

fazendas. 

5.2.5 Apresentar Certidão Negativa de Débitos com o Serviço Municipal de Água e 

Esgotos – SEMAE, para empresas com sede em São Leopoldo, ou declaração que 

não possuem imóveis do município. 

5.3 Da Regularidade Trabalhista: 

Prova de Regularidade Trabalhista fornecida pela Justiça do Trabalho. 

(http://www.tst.jus.br/certidao). 

http://www.tst.jus.br/certidao
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5.4 Qualificação Econômico-Financeira: 

5.4.1 Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. 

5.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 2social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) 

meses da data da apresentação das propostas. Tais documentos terão que obedecer 

aos requisitos formais de elaboração, estabelecidos em lei e indicados pela ciência 

contábil e estarem devidamente registrados e autenticados pela Junta Comercial 

(conforme prevê a Instrução Normativa nº 65, de 31/07/97 do DNRC – 

Departamento Nacional de Registro do Comércio), ou publicados em jornal de 

grande circulação/Diário Oficial, conforme Anexo IX – Demonstrações Contábeis. 

5.4.2.1 Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que 

apresentar em conjunto com o balanço, a análise, devidamente assinada 

por contabilista responsável, dos seguintes índices: 

Liquidez Corrente - LC: 

Ativo Circulante                                      = 1,15 (um) ou maior 

Passivo Circulante 

Liquidez Geral - LG: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  = 1,15 (um) ou maior 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Solvência Geral – SG: 

Ativo Total                                                        = 2,0 (um) ou maior 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

5.5 Qualificação Técnica: 

5.5.1 Apresentar, prova de registro e regularidade no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) do estado, em nome da empresa e dos engenheiros civil e 

mecânico, do estado sede, dentro de seu prazo de validade, se de fora do Rio Grande 

do Sul, pedir o visto do CREA do estado. Prova de que os engenheiros civis e 

mecânico fazem parte do quadro da empresa, constando na certidão de registro no 

CREA da empresa como responsável técnico. 

5.5.2 Apresentar, comprovação de Capacidade Técnica Profissional, através da 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade Técnica expedido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado pelo 

conselho competente, acompanhado(s) do(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT(s), 

emitido pelo conselho competente que comprove a execução dos serviços 

pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, que consiste 

em construção de rede em PEAD, em nome do engenheiro mecânico. 

5.5.3 Apresentar comprovação de Capacidade Técnica Profissional, através da 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade Técnica expedido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado pelo 

conselho competente, acompanhado(s) do(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT(s), 

emitido pelo conselho competente que comprove a execução dos serviços 

pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, que consiste 

em construção de calçadas e pavimentação, em nome do engenheiro civil. 

5.5.4 Apresentar comprovação de Capacidade Técnica Operacional, através da 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de capacidade Técnica expedido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado pelo 
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conselho competente, acompanhado(s) do(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT(s), 

emitido pelo conselho competente que comprove a execução dos serviços 

pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, que consiste 

em construção de rede em PEAD, em nome da empresa. 

5.5.5 Apresentar comprovação de realização da visita técnica prevista nesse Projeto 

Básico através da apresentação do “ATESTADO DE VISITA TÉCNICA”. 

5.5.5.1 As interessadas deverão, com a finalidade de reconhecimento das áreas 

pertinentes ao objeto, visitar os locais que demandarão cerca de 90% do 

volume de execução. Área essa referenciada na prancha no Anexo I 

(dentro do perímetro limitado pela Avenida João Correa, Avenida Getúlio 

Vargas, Avenida Dom João Becker e Avenida Mauá). Além do 

conhecimento das Áreas, será mostrado também o passeio público 

existente nos locais e se terá conhecimento do posicionamento dos sub-

ramais; 

5.5.5.2 A visita deverá ser realizada por profissional habilitado pertencente ao 

quadro da licitante, de nível superior (devidamente registrado no Sistema 

CONFEA/CREA) como responsável pela empresa. Nesta licitação, não 

será permitido que o profissional que realizará a vistoria técnica seja 

indicado como representante para duas ou mais licitantes. 

5.5.5.3 Os interessados na visita aos locais deverão realizar agendamento, 

exclusivamente, pelo endereço eletrônico: jones.santos@semae.rs.gov.br 

com o servidor(a) Jones dos Santos, em horário comercial das 8h30 às 

16h30, de terça a quinta-feira, mencionando a razão social, endereço e 

telefone da pessoa jurídica interessada, além do nome completo e telefone 

do representante que irá realizar a vistoria. 

5.5.5.4 Na ocasião da vistoria, o responsável técnico da empresa deverá 

comparecer munido de documento de identificação e de instrumento que o 

habilite à representação legal da empresa. O deslocamento às unidades de 

visita será a cargo da proponente interessada, conforme ANEXO I deste 

Projeto Básico. 

5.5.5.5 No dia e hora agendados, o servidor designado pelo SEMAE acompanhará 

a visita das empresas interessadas, emitindo a cada uma delas um 

“Atestado de Visita”, conforme Modelo Anexo em Edital. 

5.5.5.6 Tendo em vista a obrigatoriedade de realização da vistoria, as licitantes 

não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de 

dificuldades existentes para execução dos serviços descritos neste Projeto 

Básico, como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 

decorrência desta Licitação. 

5.5.5.7 A não realização da visita na data agendada ou a não realização do 

agendamento nos dias descritos servirá como critério para desclassificação. 

5.5.6 Apresentar, Implantação de rede, pelo método não destrutivo, com diâmetro 

nominal igual ou superior a DE63 mm, e extensão mínima de 10.000 m. Registro ou 

inscrição no CREA da localidade da sede da licitante, com validade na data de 

recebimento dos documentos de habilitação, onde conste a área de atuação 

compatível com a execução do objeto deste Projeto Básico. 

5.5.7 Apresentar, no caso da Proponente utilizar para comprovação das exigências 

mínimas, atestado(s) de obras, referentes a contratos executados sob o regime de 

consórcio, as quantidades consideradas serão apenas aquelas relativas à parcela de 

participação da Proponente na composição do consórcio, conforme estiver 

discriminado no atestado ou, na ausência desta informação no documento, por cópia 

mailto:servidor@semae.rs.gov.br
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do ato constitutivo do consórcio, devidamente registrado no órgão competente que 

deverá acompanhar o mesmo.  

5.5.8 Apresentar comprovação de que recebeu todas as informações para o cumprimento 

do certame licitatório. Esta comprovação poderá ser dada também através da 

Declaração de Conhecimento e Vistoria Técnica obrigatória, emitida pela Licitante. 

5.5.9 Apresentar declaração que fornecerá os minérios de locais licenciados. 

5.5.10 Apresentar Termo de Compromisso de que somente utilizará locais de bota-fora 

para descarte de materiais excedentes da obra licenciados por órgão competente. 

5.5.11 Apresentar, declaração de garantia de fornecimento de todo o material asfáltico 

necessário à execução do objeto. 

5.5.12 Apresentar, declaração formal, de disponibilidade dos equipamentos e do pessoal 

técnico adequado e que disporão dos responsáveis técnicos pela execução do 

contrato, devidamente registrados no conselho competente, assinada por 

representante legal ou procurador/credenciado. 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE II: 

6.1 A Proposta Comercial deverá ser elaborada conforme o modelo no Anexo – Modelo de 

Proposta com Declarações da Proponente, em uma única via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado ou com carimbo de identificação da 

proponente, contendo data e assinatura do representante legal, com as seguintes 

informações: 

6.1.1 Identificação da Licitante, com data e assinatura por quem de direito, e menção ao 

número do edital; 

6.1.2 Preço Total da Proposta, em moeda corrente do País, expresso em algarismos e por 

extenso, incluídos todos os impostos, taxas, mão de obra, transportes, prêmios de 

seguro e de acidente de trabalho e emolumentos decorrentes da obrigação assumida, 

excluindo o SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE de 

qualquer solidariedade; 

6.1.3 Planilha de Orçamento, com as respectivas parcelas de materiais e mão de obra e 

preço total, preenchida em Reais e assinadas pelo representante legal da Licitante. A 

Planilha de Orçamento deverá conter as unidades, as quantidades, os custos 

unitários diretos da mão de obra e de material, os custos diretos parciais e o 

respectivo total, de forma a que estejam computadas no preço global as despesas 

necessárias à completa execução da obra, serviços e instalações, mesmo que não 

estejam expressamente mencionados nos projetos e especificações fornecidos pelo 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE. 

6.2 A Licitante deverá considerar incluída nos preços propostos, todas as despesas inclusive 

aquelas relativas às taxas, impostos, encargos sociais, ensaios, teste e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo 

de execução das obras/serviços. 

6.3 As Licitantes não poderão em hipótese alguma, propor posteriores modificações nos preços 

ofertados, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços, 

condição de realização dos mesmos e/ou qualquer outra decorrente do objeto deste edital ou 

de seus documentos integrantes e pertinentes. 

6.4 O preço proposto pela Licitante vencedora será corrigido anualmente pela variação do IGP-

M (Índice Geral de Preços Médio) apurado pela Fundação Getúlio Vargas, devendo ser 

solicitado por formalmente ao Gestor do Contrato. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

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

7.1 Serão abertos os envelopes de nº I, contendo a documentação relativa à habilitação das 

Licitantes, cujo conteúdo será analisado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
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7.1.1 Quando da abertura, tanto dos envelopes de nº I como o de nº II, serão lavradas atas 

circunstanciadas, assinadas pelas Licitantes presentes e pela Comissão Permanente 

de Licitação - CPL. 

7.1.2 Todos os documentos e propostas serão analisados e rubricados pelas Licitantes 

presentes e pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

7.1.2.1 Quando houver muitas Licitantes na sessão de abertura dos envelopes, a 

documentação poderá ser rubricada por apenas 03 (três) delas escolhidas 

por aclamação pelos participantes da sessão, não havendo necessidade que 

todos a rubriquem. 

7.2 O(s) envelope(s) n.º II (Propostas Comerciais) será(ão) devolvido(s) intacto(s) à(s) 

Licitantes que tenham sido consideradas inabilitadas pela Comissão Permanente de 

Licitação - CPL. 

7.2.1 O(s) referido(s) envelope(s) ficará(ão) à disposição das Licitantes por 30 (trinta) 

dias na Secretaria Municipal de Compras e Licitações. O prazo inicial para a 

retirada começa a contar a partir da assinatura do contrato com a Licitante 

vencedora, quando a Comissão de Permanente de Licitação – CPL decidirá a 

destinação ao(s) envelope(s). 

7.3 Abertura do envelope contendo as propostas das concorrentes habilitadas, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos. 

7.4 Verificar-se-á a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o 

caso, com os preços correntes de mercado e/ou os preços máximos fixados pelo órgão 

solicitante, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

7.5 Ultrapassada a fase de habilitação das concorrentes e abertas as propostas, não cabe 

desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.6 Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Permanente de Licitação – CPL. 

7.7 No julgamento das propostas, a Comissão de Permanente de Licitação – CPL levará em 

consideração os critérios objetivos definidos neste ato convocatório, conforme definido no 

item 8.1. 

7.7.1 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados 

nas ofertas dos demais Licitantes. 

7.7.2 Não se admitirá proposta que apresente preços, global ou unitário, simbólicos, 

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

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos.  

7.8 Para o Critério Julgamento também será observado o disposto na Lei Complementar nº 

123/2006 e/ou na Lei Municipal nº 7.324/2010, o qual garante a preferência de contratação 

para Micro e Pequenas Empresas, observando o empate de 10 % (dez por cento), conforme 

disposto nos supracitados diplomas legais. 

7.9 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º, do art. 43 da  Lei 

Municipal nº 7.324/2010 implicará a preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou 

revogar a licitação. 

7.10 O preço da proposta final não poderá ultrapassar 10% do preço estimado pela Autarquia 

demandante. 
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7.11 Deverá ser apresentado juntamente no envelope II, em mídia digital (CD/R - Disco 

Compacto - Memória Somente de Leitura ou DVD/R - Disco Digital Versátil - Memória 

Somente de Leitura) contendo as planilhas de acordo com as constantes no Anexo IV 

Planilha Orçamentária; Anexo V Cronograma, referentes ao preço proposto, assim 

auxiliando na conferência da proposta comercial apresentada. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

8.1 Concluído o julgamento, as propostas admitidas serão classificadas, atribuindo-se o 

primeiro lugar àquela que, atendidas as estipulações deste edital tenha apresentado o menor 

preço global ofertado, posicionando-se as demais na sequência dos valores ofertados. 

8.2 As propostas serão classificadas de acordo com a ordem crescente dos preços finais globais. 

8.3 Verificada a ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará 

obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual as Licitantes serão convocadas. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 Dos atos administrativos da Secretaria Municipal de Compras e Licitações no certame 

licitatório caberá recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato ou lavratura da ata se presentes os prepostos das Licitantes, conforme 

previsto no art. 109, inciso I, e § 1º da Lei nº 8.666/93. 

9.2 O recurso deverá ser formulado em petição escrita, endereçada à Comissão Permanente de 

Licitação – CPL e dirigida à autoridade superior, devendo ser assinada pelo(s) 

representante(s) legal(is) ou procurador da Licitante e protocoladas exclusivamente na 

recepção da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Av. Dom João Becker, nº 754, 

3º andar, Centro, São Leopoldo/RS ou através do endereço eletrônico 

licitacoes@saoleopoldo.rs.gov.br, em horário de expediente da repartição. Não serão 

reconhecidos se protocolados em outro local mesmo no protocolo geral, tendo em vista a 

celeridade processual. 

9.3 Os recursos serão recebidos em horário de expediente da repartição. Os recursos interpostos 

fora do prazo, local e horário estipulado não serão conhecidos. 

9.4 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital, conforme preconiza a Lei nº 

8.666/93, art. 41, § 1º, sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do art. 113. 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

Proclamado o resultado final da licitação, os autos do processo serão remetidos à autoridade 

competente para homologação e adjudicação do objeto licitado ao proponente vencedor. 

11. DAS CONDIÇÕES, GARANTIA E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

11.1 O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS convocará regularmente o 

vencedor da licitação para assinar o contrato cuja minuta, em anexo, integra este Edital. 

11.2  ADJUDICATÁRIO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação (por e-mail e/ou telefone), para assinar o contrato, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, bem como no artigo 81 da 

Lei nº 8.666/93. 

11.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do 

contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura por correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR), mediante solicitação do licitante vencedor, para que seja 

assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do seu recebimento. 

11.4 Os prazos previstos nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por igual período, por 

solicitação justificada do licitante vencedor e aceita pela Administração. 

11.5 Na data de assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá estar com todos os 

documentos legalmente exigíveis dentro do período de validade. 

11.6 O ADJUDICATÁRIO deverá apresentar comprovação de recolhimento de garantia de fiel 

execução do contrato, calculado em 10% (dez por cento) do valor da contratação, sendo 

mailto:licitacoes@saoleopoldo.rs.gov.br
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este recolhimento realizado por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro 

garantia ou fiança bancária. 

11.6.1 Caso o recolhimento seja realizado em dinheiro, este deve ocorrer através de 

depósito em favor do SEMAE na conta do Banco do Brasil, Ag. 0185-6, C/C 

40.824-7, específica para a finalidade. 

11.6.2 O ressarcimento da quantia, quando depósito em dinheiro, será efetuado mediante 

solicitação realizada no protocolo geral, pela CONTRATADA, apresentando o 

Certificado de Conclusão Definitivo dos serviços, emitido pelo Gestor do 

Contrato, sendo esta solicitação de sua inteira responsabilidade, e encaminhada 

diretamente ao Setor de Tesouraria do SEMAE. 

11.6.3 A garantia deverá estar atualizada e vigorar durante toda a vigência do contrato. 

11.7 Apresentar declaração de submissão à FISCALIZAÇÃO e de controle do SEMAE ou de 

quem esta possa expressamente determinar. 

11.8 O ADJUDICATÁRIO deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, 

comprovação de capacidade técnica do profissional que responderá tecnicamente pelos 

serviços prestados pela CONTRATADA e será seu preposto frente ao SEMAE. Este deverá 

estar presente no canteiro de obra quando necessário e participar de reuniões com o 

SEMAE quando solicitado. A comprovação da capacidade técnica do profissional deverá 

ser feita através da apresentação de Certidão de Acervo Técnico lavrada pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da localidade do profissional que demonstre 

a realização de serviços semelhantes e compatíveis ao objeto. Obs: Caberá ao fiscal e ao 

gestor do contrato o aceite quanto à comprovação da capacidade técnica do profissional. 

11.9 O ADJUDICATÁRIO deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, 

comprovação, através de declaração por ela emitida, de possuir Mestre de Obras ou 

Encarregado em seu quadro de profissionais. Este será exclusivo desta obra e deverá ter, no 

mínimo, um ano de experiência em obras correlatas ao objeto desta contratação. Obs: 

Caberá ao fiscal e ao gestor do contrato o aceite quanto a comprovação da capacidade 

técnica do profissional. 

11.10 O ADJUDICATÁRIO também deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, 

possuir Técnico de Segurança em seu quadro de profissionais. Este deverá estar presente no 

canteiro de obra quando necessário a fim de orientar os colaboradores da CONTRATADA 

no quesito segurança, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a administração da 

presença deste no canteiro ao longo da execução da obra. Este profissional deverá ter 

experiência, de pelo menos um ano, em canteiro de obras. 

11.11 A CONTRATADA deverá manter durante todo o período de execução do Contrato os 

profissionais que indicou cujos documentos apresentaram no ato de assinatura. A alteração 

deste profissional deverá ser comunicada formalmente ao Gestor do Contrato, comprovada 

a capacidade técnica similar do substituto, através da apresentação dos documentos 

indicados nos itens anteriores. O aceite do substituto dependerá de aprovação do Gestor do 

Contrato. 

11.12 Apresentar comprovação de mão de obra especializada e qualificada, que deverão ser 

maiores de 18 anos, e, posteriormente, quando da substituição de funcionários. 

12. CONDIÇÃO PARA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO 

12.1 A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar as informações requisitadas no Anexo 

VII e VIII - Segurança do Trabalho e Ambiental, após a assinatura do contrato e 

previamente à expedição da Ordem de Inicio dos Serviços. 

12.1.1 O não atendimento do item acima ensejará o atraso na execução do contrato. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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13.1  O atraso na execução do Contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso 

fortuito, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 

8.666/93. 

13.2  A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, 

limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. 

13.3  A aplicação de multa de mora à CONTRATADA não impede a rescisão unilateral do contrato 

pela CONTRATADA, nem a aplicação das outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93. 

13.4 A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá sujeitar ainda, a CONTRATADA, 

garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93: 

13.4.1 Advertência. 

13.4.2 Aplicação de multa à CONTRATADA de até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

do Contrato. 

13.4.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE, por prazo de até 

02 (dois) anos. 

13.4.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SERVIÇO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE. 

13.4.5 As sanções previstas nas alíneas ’13.2.1’, ’13.2.3’ e ’13.2.4’ deste item poderão ser 

aplicadas juntamente com as da alínea ’13.2.2’. 

13.5 As multas previstas nesta Cláusula serão descontadas da garantia do respectivo contrato. 

Sendo superiores, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, 

que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo SERVIÇO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE ou cobrada judicialmente.  

13.6 A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula, não eximem a CONTRATADA da 

indenização por prejuízos causados à CONTRATANTE em razão da mora ou da 

inexecução contratual. As indenizações correspondentes serão devidas a CONTRATANTE, 

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

13.7 O atraso na execução do objeto, salvo se ensejado por motivo de força maior ou caso fortuito, 

sujeitará a VENCEDORA a multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93. 

13.8 A VENCEDORA concorda que seja feito desconto, nos valores que tem a receber, das 

penalidades que lhe forem aplicadas e das quais não caiba recurso administrativo. 

13.9 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

14. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

14.1     Poderão motivar a rescisão do Contrato a serem firmadas as ocorrências descritas no art. 78 

da Lei nº 8.666/93 e suas demais alterações. 

14.2    No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas 

nesta Concorrência e as consequências descritas no art. 80 da Lei nº 8.666/93: 

 14.2.1 Assegurado o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA terá seu 

contrato cancelado a pedido quando: 

14.2.1.1 Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do 

contrato, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. 

14.2.1.2 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõe o custo 

das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento. 

14.2.2 Por iniciativa do SEMAE, quando: 
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14.2.2.1 O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 

deste se tornar superior aqueles praticados no mercado. 

14.2.2.2 Perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 

licitatório. 

14.2.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 

justificadas. 

14.2.2.4 Não cumprir os compromissos decorrentes do contrato. 

14.2.3 O contrato será cancelado automaticamente: 

14.2.3.1 Por decurso de prazo de sua vigência. 

14.2.3.2 Quando, após negociação com vistas à adequação de preços com os 

fornecedores melhores classificados no contrato, não restarem fornecedores 

registrados. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1    A Licitante deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, 

independente do resultado da Licitação. 

15.2  Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Secretaria Municipal de Compras e Licitações ou o SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA 

E ESGOTOS – SEMAE poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, escoimadas as causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 

15.3 Todas as comunicações e notificações serão feitas aos participantes diretamente no portal de 

licitações do Município de São Leopoldo (www.saoleopoldo.rs.gov.br) surtindo desde logo 

seus efeitos legais, inclusive nos recursos. 

15.4 Os termos da contratação, com as explicitações previstas no art. 40 da Lei n.° 8.666/93, 

estão definidas nesta Concorrência e na Minuta do Contrato (Anexo I). 

16. ANEXOS: 

Constituem anexos desta Concorrência, os seguintes documentos: 

17.1 Anexo I - Minuta do Contrato; 

17.2 Anexo II - Modelo de proposta e declarações do proponente; 

17.3 Anexo II.1 - Planilha de Composição de Preços; 

17.4 Anexo III – Projeto Básico; 

17.5 Anexo IV – Planilha Orçamentária; 

17.6 Anexo V – Cronograma; 

17.7 Anexo VI – Memorial Descritivo; 

17.8 Anexo VII - Modelo de Atestado de Visita Técnica; 

17.9 Anexo VIII – Segurança do Trabalho; 

17.10 Anexo IX – Anexo Ambiental; 

17.11 Anexo X – Demonstrações Contábeis. 

 

São Leopoldo, 12 de julho de 2019. 

 

Pedro Ricardo Ávila Porto/Secretário Municipal de Compras e Licitações  
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO nº _____/2019 

Contratação de empresa de especializada em 

serviços de engenharia para realizar Extensão 

de rede em PEAD acompanhados de conexões e 

ligação de sub-ramais através do método não 

destrutivo, conforme demanda do SEMAE que 

serão desenvolvidos por Empresa vencedora do 

Certame licitatório com fornecimento de 

material e mão de obra, que fazem SERVIÇO 

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – 

SEMAE e a empresa 

_______________________________. 

 

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE, pessoa jurídica de Direito 

Público Interno, com sede na Rua João Neves da Fontoura, nº 811, CEP. 93010-050, inscrita no 

CNPJ sob o nº 88.368.386/0001-30, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. Nestor Pedro 

Schwertner, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado 

_________________________________, com sede na Rua _________________, nº _________, 

CEP ________________, CNPJ sob o nº _________________________, neste ato representada por 

seu representante legal __________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, ao final 

indicado, doravante designada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Instrumento 

Contratual com fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, de acordo com a 

proposta vencedora da Concorrência Pública nº 02/2019 e as cláusulas deste instrumento, nos 

termos da Lei Federal n° 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital 

referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO): 

Constitui objeto deste a Contratação de empresa de especializada em serviços de 

engenharia para realizar Extensão de rede em PEAD acompanhados de conexões e 

ligação de sub-ramais através do método não destrutivo, conforme demanda do 

SEMAE que serão desenvolvidos por Empresa vencedora do Certame licitatório com 

fornecimento de material e mão de obra, de acordo com os Anexos deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA (DO LOCAL, FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO DE 

VIGÊNCIA): 

2.1 LOCAL: Dentro do perímetro do município de São Leopoldo: As demandas do SEMAE 

serão realizadas quase que na sua totalidade (cerca de 90%), na região referenciada na 

prancha em anexo (dentro do perímetro limitado pela Avenida João Correa, Avenida 

Getúlio Vargas, Avenida Dom João Becker e Avenida Mauá), sendo as demais demandas 

dentro dos limites do município de São Leopoldo/RS. No entanto, a bitola da tubulação a 

ser efetivamente utilizada em cada trecho, será definida através de Ordem de Serviço 

enviada ao longo da execução com o prazo de execução previsto no ANEXO III - 

PROJETO BÁSICO. 

2.2 FORMA DE EXECUÇÃO: A execução deverá iniciar em até 20 (vinte) dias corridos a 

partir da emissão da Ordem de Serviço que determinará o trecho a ser estendido e será 

realizado por empresa especializada em serviços de engenharia para realizar Extensão de 

rede em PEAD acompanhados de conexões e ligação de sub-ramais através do método 

não destrutivo, conforme demanda do SEMAE, que emitirá cronograma de execução 

contendo os locais e prazos para a realização dos serviços. O prazo total de execução 
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respeitará a tabela 8.1.1 – ANEXO III - PROJETO BÁSICO. E iniciará a contagem na data 

de início da execução. A empresa deverá manter endereço eletrônico e telefone atualizados, 

pois o não recebimento da Ordem de Serviço não será considerado para justificar o início 

tardio da execução.  

2.3 PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a 

partir da emissão e entrega da Ordem de Início e poderá ser renovado sempre que se 

demonstrar vantajoso à Administração, com a fundamentação do ordenador de despesas, 

por até sessenta (60) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA TERCEIRA (VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE): 

3.1 O preço global para contratação ora formalizada é de R$___,___ (_______________), a ser 

pago pela CONTRATANTE e que vencerá de acordo com a previsão da Cláusula Quarta. 

3.1.1 O preço referente aos materiais/equipamentos ora formalizado é de R$ ______,__ 

(________________________________); 

3.1.2 O preço referente à mão de obra ora formalizado é de R$ _____,__ 

(________________________________); 

3.1.3 O percentual de BDI é de % _____,__ (_______________________________). 

3.2 Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes deste Processo Licitatório, 

encontram-se asseguradas através de dotação orçamentária própria prevista no exercício 

cuja rubrica é de 1180 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água. (52) 

4.4.9.0.51.99.00.00.00 – Outras obras e instalações. 

3.3 Os preços acima mencionados contemplam todos os custos direta ou indiretamente 

relacionados com a perfeita e completa execução do contrato. 

3.4 O contrato será executado em regime de empreitada por preço unitário - quando se contrata 

a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, conforme a 

proposta comercial, da CONTRATADA. 

3.5 De acordo com a Lei nº 10.192/2001, regular-se-á o reajustamento observando-se o 

interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação, que será contado a partir: 

3.5.1   Da data limite para apresentação das propostas constantes do instrumento 

convocatório, em relação aos custos com a execução dos serviços decorrentes do 

mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução 

do serviço; ou 

3.5.2   Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, 

vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for 

decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

3.5.3   Fica fixado para o reajustamento o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro 

que venha a substituí-lo. 

3.6 Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, poderá ser 

promovida, a qualquer tempo, a revisão do preço inicialmente contratado, desde que em 

eventuais solicitações a CONTRATADA ou a CONTRATANTE comprove a 

superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos 

custos do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA (CONDIÇÕES DE PAGAMENTO): 

4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da respectiva 

fatura corretamente preenchida, na qual deve constar o objeto contratual, o período da 

execução do serviço ao qual a mesma se refere, o número do processo licitatório, o número 

da nota de empenho, se há opção pelo simples nacional, o anexo e o percentual de 

tributação. 
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4.1.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

*Certidão Negativa de Débitos do INSS, Trabalhistas, Tributos Federais, 

Estadual e Municipal; GPS/INSS (com comprovante de pagamento efetivo); 

GFIP/FGTS (com comprovante de pagamento efetivo); SEFIP/Relatório com nome 

dos funcionários; relatórios da frequência/ planilha de medição/ relatório de serviços 

prestados (relativo à competência dos serviços executados, devidamente assinada 

pelo Gestor responsável), Folha de pagamento ou cópia dos contracheques. Os 

documentos acima citados devem ser de competência do mês anterior ao dos 

serviços prestados ou do mesmo mês, com exceção das guias e comprovantes de 

pagamento GPS/INSS e GFIP/FGTS os quais poderão ser do mês anterior aos 

serviços prestados. 

4.1.1.1 Caso a Nota Fiscal/Fatura não venha acompanhada das CND’s, o Gestor 

do contrato deverá aferir nos sítios geradores e na impossibilidade de 

adquirir nas páginas da internet a CONTRATADA deverá fornecer os 

documentos comprobatórios, quando solicitados pelo gestor.  

4.1.2 Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, em Conta-Corrente 

por ela indicada, não sendo aceito o boleto bancário como forma de cobrança, 

devendo a CONTRATADA informar o número do Processo Licitatório, número do 

Contrato, Conta-Corrente, nome e número da Agência, como também registrá-los 

no próprio Recibo Fiscal. 

4.1.3 A entrega de uma ART – Anotação de responsabilidade Técnica da obra é condição 

para o pagamento regular da CONTRATADA, portanto, toda nota fiscal deverá vir 

acompanhada de uma ART. 

4.1.4 As medições deverão contemplar os serviços medidos no período entre o dia 01 até 

o último dia de cada mês, finalizando o boletim e encaminhamento para o fiscal do 

contrato, que terá 05 (cinco) dias úteis para verificar a medição e autorizar ou não a 

emissão da nota fiscal com as medições informadas. 

4.2 A nota fiscal deverá vir também acompanhada dos seguintes documentos: 

4.2.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

4.2.2 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida da união; 

4.2.3 Certidão negativa de tributos estaduais; 

4.2.4 Certidão negativa de tributos municipais; 

4.2.5 Certificado de regularidade do FGTS; 

4.2.6 Protocolo de envio da SEFIP; 

4.2.7 Relatório analítico da GRF; 

4.2.8 Relação de trabalhadores na SEFIP; 

4.2.9 Resumo de fechamento SEFIP; 

4.2.10 Resumo das informações a previdência; 

4.2.11 Relação do tomador; 

4.2.12 Resumo relação do tomador – RET; 

4.2.13 Comprovante de declaração das contribuições; 

4.2.14 Relatório analítico da GPS; 

4.2.15 Folha de pagamento; 

4.2.16 Holerites; 

4.2.17 Guia de pagamento FGTS com comprovante de pagamento; 

4.2.18 Guia de pagamento INSS - GPS com comprovante de pagamento (com CEI da obra 

quando houver e com comprovante de pagamento efetivo), e; 
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4.2.19 Documentação de empregados terceirizados (contrato, comprovação de pagamento 

das medições anteriores, etc.), se houver. 

4.3 O documento de cobrança deverá ser emitido, em 01 (uma) via, em nome da 

CONTRATANTE, trazendo o número do empenho e o processo a que se refere, e 

protocolizado na Sede Administrativa da Autarquia, sito à Rua João Neves da Fontoura, 811 

– Centro/São Leopoldo-RS, conforme segue: 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE 

Endereço: Rua João Neves da Fontoura, 811, Centro 

CEP 93.010-050, Município de São Leopoldo/RS, 

CNPJ: 88.368.386/0001-30 

Inscrição Estadual: 124/0179925 

Empenho nº: _______/______ 

Licitação nº: CP 02/2019 

4.4 As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o 

CONTRATANTE efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo 

fixado para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou 

substituição das faturas/notas fiscais, para seu pagamento, sem prejuízo ao disposto no item 

4.1. 

4.5 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência 

contratual. 

CLÁUSULA QUINTA (DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE): 

5.1 Além de outros previstos neste instrumento, a CONTRATANTE terá o direito de receber o 

objeto contratual executado em estrita observância às especificações técnicas e com 

qualidade. 

5.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE além de outras previstas neste Contrato: 

5.2.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, em conformidade com o disposto neste 

instrumento e nos documentos que o integram. 

5.2.2 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução do contrato. 

5.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, à CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste contrato. 

5.2.4 Emitir as Ordens de Serviços e promover a vistoria ao local dos serviços para 

aferição e anotação por escrito. 

5.2.5 Disponibilizar à CONTRATADA os meios necessários à execução dos serviços, 

conforme previsto neste Projeto Básico. 

5.2.6 Analisar a capacidade e as condições da CONTRATADA para a continuidade da 

prestação dos serviços, com vistas à manutenção da qualidade dos mesmos. 

5.2.7 Acompanhar a execução da prestação de serviços, através da fiscalização e gestão 

do contrato. 

5.2.8 Permitir o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA nas dependências da 

unidade do órgão CONTRATANTE, relacionada com a execução do contrato, 

desde que estejam devidamente identificados. 

5.2.9 Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento 

dos serviços, tais como: solicitar ou autorizar a execução em horário especial de 

trabalho, em razão de condições operacionais do SEMAE ou exigências da 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS. 

CLÁUSULA SEXTA (DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA):  
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6.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços em rigorosa observância aos projetos 

fornecidos pela CONTRATANTE, bem como em estrita obediência às exigências contidas 

no contrato, edital e seus anexos – projeto básico/termo de referência, memorial descritivo, 

cronograma físico-financeiro, plantas, planilhas orçamentárias, regulamentos aplicáveis e 

demais especificações pertinentes, mantendo a adequada e perfeita execução dos serviços 

durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

6.2 A CONTRATADA terá o direito de receber os valores correspondentes à execução do 

contrato dentro das condições estabelecidas. 

6.3 Constituem, ainda, obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no presente 

Projeto Básico e nos documentos que o integram. 

6.4 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação. 

6.5 Responsabilizar-se por danos diretos, mediatos ou imediatos, extravios ou prejuízos 

causados à CONTRATANTE. A CONTRATADA, desde que provada à existência de 

culpa ou dolo de seus prepostos e/ou empregados, assumirá a responsabilidade de reparar 

totalmente os bens, ou substituí-los, preferencialmente pela mesma marca, característica e 

qualidade. A CONTRATANTE poderá reter pagamentos que possibilitem o ressarcimento 

de danos causados, respeitada a ampla defesa e o contraditório. 

6.6 Refazer às suas expensas, todo o trabalho inadequadamente realizado, a critério da 

Fiscalização da CONTRATANTE, sem alteração do prazo de execução do Contrato. 

6.7 Responder pelos atos e omissões de seus prepostos, empregados e demais pessoas que 

utilizar na execução deste Contrato. 

6.8 Fazer prova com a CONTRATANTE, de acordo com os critérios estabelecidos por sua 

fiscalização, e sempre que solicitada, do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui 

mencionadas, e aquelas exigidas quando da habilitação, em especial encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

6.9 Não proceder qualquer modificação, não prevista neste Contrato, sem consentimento prévio 

e por escrito da CONTRATANTE. 

6.10 A CONTRATANTE não assumirá, em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou 

futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da 

CONTRATADA relativa às obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo, 

exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer. 

6.11 Prestar o fornecimento do objeto disponibilizando os veículos, pessoal, equipamentos e 

acessórios necessários à adequada execução do contrato, em número suficiente para 

atendimento dos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE e das especificações 

técnicas. 

6.12 Responder perante a CONTRATANTE por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 

demora ou de sua omissão, no cumprimento das obrigações de sua responsabilidade ou por 

erro seu em qualquer fornecimento, objeto deste contrato. 

6.13 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as 

especificações estipuladas pela CONTRATANTE, no Projeto Básico. 

6.14 Realizar as tarefas das ordens de serviço dentro dos prazos estipulados nesse Projeto Básico 

e de acordo com as instruções do mesmo, inclusive providenciar as licenças junto aos 

órgãos competentes para execução dos trabalhos. 

6.15 Atender ao objeto deste Projeto Básico com o mínimo de recursos adequados a execução 

dos serviços. 

6.16 Manter todos profissionais identificados, uniformizados (calça, camisa, moletom, jaqueta 

deverão possuir identificação da CONTRATADA, não sendo admitido nenhuma peça de 

roupa sem a identificação da empresa) e portando os EPI’S exigidos por Lei. 
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6.17 Reexecutar as tarefas definidas na ordem de serviço, nos casos de rejeição da fiscalização 

da CONTRATANTE, relativo aos serviços executados em desacordo, até obter aprovação 

para a medição das mesmas, em momento algum será realizado medições parciais sem 

execução total de serviços descritos nas composições. 

6.18 Utilizar pessoal maior de 18 (dezoito) anos do seu quadro funcional na execução dos 

serviços, objeto deste Projeto Básico. 

6.19 Executar os serviços de forma organizada e com a rapidez e segurança necessários para 

cada tarefa, buscando-se alcançar o máximo de produtividade sem descuidar e comprometer 

a qualidade, evitando-se atitudes que comprometam a segurança e prejudiquem a 

comunidade tais como: algazarras, balbúrdias e atividades em grupo ou individuais que 

possam ser inconvenientes à Administração Pública e a sociedade. 

6.20 Manter em cada local de trabalho um representante qualificado e com poderes de 

deliberações de ordem funcional junto aos operários da mesma. 

6.21 Dispor em tempo integral durante a realização dos serviços, responsáveis técnico 

Engenheiro(a) Civil, Engenheiro(a) Mecânico, Técnico(a) de Segurança do trabalho e 

Inspetor(a) de dutos) que deliberarão junto à CONTRATANTE, nas questões técnicas 

referentes à execução dos serviços, bem como operacionalizar a dinâmica de realização dos 

serviços dos mesmos. 

6.22 Cumprir todas as normas regulamentadoras (NR´s) de segurança e saúde do trabalho, 

pertinentes ao seu ramo de atividade de acordo com o Ministério do Trabalho – MT. Para 

tanto, deverá possuir em seu quadro, profissional capacitado. 

6.23 Manter a manutenção dos equipamentos, maquinários e ferramentas em dia para que os 

serviços transcorram sem problemas e atrasos na sua execução. Caso ocorra qualquer tipo 

de problema que impeça a execução dos trabalhos, tais como: danificação dos 

equipamentos, falha mecânica nos maquinários, quebra de ferramental, a CONTRATADA 

deverá providenciar em até no máximo 24 horas a reposição e/ ou conserto para 

continuidade dos trabalhos. 

6.24 Garantir a mão de obra necessária para execução plena dos serviços, nos regimes 

contratados, obedecidas a legislação trabalhista e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

6.25 Substituir imediatamente todo e qualquer profissional que o CONTRATANTE entender e 

justificadamente esteja em desacordo com as expectativas dos serviços ora contratados. 

6.26 Indenizar o SEMAE pelo justo valor dos eventuais danos, avarias e inutilização de 

quaisquer bens da instituição ou de terceiros, quando comprovada culpabilidade de seu 

pessoal, sob pena de retenção do respectivo valor, já da primeira fatura apresentada, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, considerando que a CONTRATADA deverá possuir 

cobertura securitária para este fim. 

6.27 Executar os serviços objeto do contrato, de acordo com o cronograma a ser estipulado pelo 

Gestor ou Fiscal do Contrato, que acompanhará a execução e atestará as medições. 

6.28 Manter os técnicos responsáveis com os registros nos órgãos competentes em vigência, 

durante todo o prazo de execução do contrato. Caso seja necessária a substituição, a 

CONTRATADA deverá formalizar à CONTRATANTE indicando os novos técnicos e 

apresentando os comprovantes de registro nos conselhos competentes, bem como 

fornecendo sempre que solicitado pelo gestor do contrato. 

6.29 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, sem 

prévia anuência da CONTRATANTE. 

6.30 A CONTRATADA será responsável pelo material considerado inaproveitável (bota-fora) e 

deverá transportar e depositar em local definido pela CONTRATADA, com as devidas 

licenças para tal uso. 
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6.31 Manter seu pessoal uniformizado e limpo, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente. Os uniformes devem ser adequados às estações do ano com o seguinte 

dizer: “A SERVIÇO DO SEMAE”. 

6.32 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, eximindo de qualquer responsabilidade a 

CONTRATANTE. 

6.33 Disponibilizar aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI e 

EPC) pertinentes a cada atividade desenvolvida, bem como, a fiscalização da utilização 

destes por seus funcionários, por um Técnico de Segurança do Trabalho da 

CONTRATADA com registro no Ministério do Trabalho. 

6.34 Adequar-se a rotina de trabalho determinada pela Administração. 

6.35 A CONTRATADA deve manter, em seu quadro de funcionários, profissionais capacitados 

e em número suficiente para o atendimento dos serviços, sem interrupção, sejam por 

qualquer motivo (férias, licenças, faltas ao serviço, etc.), além de observar a plena 

obediência a todas as normas ambientais, de segurança no trabalho e demais legislações 

específicas vigentes. 

6.36 Caso a CONTRATADA venha a exigir que seus empregados ultrapassem a jornada de 

trabalho registrada em suas carteiras profissionais, deverá a mesma encaminhar a 

informação ao Gestor do Contrato, até o primeiro dia útil de cada mês, a relação dos 

empregados com as respectivas quantidades de horas extras trabalhadas, cabendo, 

unicamente, à CONTRATADA todo o ônus relativo às horas extras, devendo a mesma 

fazer prova do pagamento/compensação ao Gestor do Contrato, mensalmente. 

6.37 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, enviando cópia da 

apólice para o SEMAE, e responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme 

exigência legal e acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria. 

6.38 Zelar pela manutenção da disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação ou comunicação, qualquer empregado 

considerado com conduta inconveniente pelo SEMAE; bem como a reposição de mão de 

obra nos postos, em caráter imediato, na eventual ausência do titular. 

6.39 Orientar seus funcionários a portar-se com urbanidade e educação, tratando a todos com 

respeito, procurando quando solicitado atender aos servidores do SEMAE com atenção e 

presteza. 

6.40 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências do SEMAE, e vice e 

versa, por meios próprios, em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas 

situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário. 

6.41 Manter a descrição sobre todo e qualquer assunto de interesse do SEMAE ou de terceiros de 

que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Projeto Básico, devendo 

orientar seus empregados nesse sentido. 

6.42 À CONTRATADA cabe ainda assumir a responsabilidade por: 

6.42.1 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE. 

6.42.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE. 
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6.42.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência. 

6.42.4 Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

6.43 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: 

6.43.1 Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados deverão 

ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão CONTRATANTE, 

compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer 

repasse do custo para o empregado. 

6.43.2 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de equipamentos de 

segurança (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), necessários ao bom 

desenvolvimento dos serviços a que obedeçam às normas vigentes. 

6.43.3 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI ‘s devem ser de uso obrigatório na 

execução dos serviços, conforme Norma Regulamentadora NR6 da Portaria N° 

3214/78 do Ministério do Trabalho. 

6.43.4 As equipes deverão possuir todos os equipamentos necessários à execução, de 

maneira a possibilitar a perfeita execução. 

6.43.5 Os profissionais deverão estar identificados, uniformizados (calça, camisa, 

moletom, jaqueta deverão possuir identificação da CONTRATADA, não sendo 

admitida nenhuma peça de roupa sem a identificação da empresa) e portando os 

EPI’S exigidos por Lei. 

6.44 GESTÃO DE RESÍDUOS: 

6.44.1 Todos os resíduos gerados deverão ser recolhidos diariamente, não sendo admitida a 

presença de resíduos depositados no passeio público ou próximo ao meio-fio. Em 

casos especiais, a deposição temporária poderá ser realizada somente com 

autorização prévia do Fiscal do Contrato. 

6.44.2 A gestão dos resíduos gerados na execução dos serviços objeto desse Contrato será 

realizada pelo CONTRATADO, conforme determinado na Resolução CONAMA 

307/02 e na respectiva legislação ambiental dos locais de prestação dos serviços 

objeto desse Contrato. 

6.44.3 Segregar os resíduos gerados nos locais de prestação dos serviços, dispondo-os em 

coletores, adequadamente sinalizados e distribuídos, de acordo com as normas NBR 

12.235/92 e NBR 11.174/90. 

6.44.4 Apresentar, sempre que solicitado, à Fiscalização do SEMAE, cópia digital legível 

dos comprovantes de destino de todos os resíduos gerados na execução dos serviços 

objeto desse Contrato. Os comprovantes deverão conter, no mínimo, os seguintes 

itens: local de destinação, licença/autorização ambiental vigente, descrição, 

classificação e quantidade do resíduo destinado, data da destinação e assinatura do 

responsável pelo local de destinação. 

6.44.5 No caso de reutilização de resíduos (apenas Classes A e B, conforme Resolução 

CONAMA 307/02), apresentar, sempre que solicitado, à Fiscalização do SEMAE, 

cópia digital, legível de declaração de reutilização. A declaração deverá conter, no 

mínimo, os seguintes itens: descrição, classificação e quantidade do resíduo 

reutilizado, local de reutilização e assinatura do responsável pelo local de 

reutilização. Se o resíduo for reutilizado na própria obra, a declaração será assinada 

pelo preposto do CONTRATADO. 

6.44.6 A CONTRATADA deverá adotar Diário de Obras onde será registrado, além dos 

serviços, recursos humanos, materiais e equipamentos utilizados diariamente, os 

assuntos tratados com a FISCALIZAÇÃO, decisões e modificações tomadas em 

obras, enfim, todo assunto pertinente ao andamento dos serviços. Este documento 
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deverá ser feito em duas vias, assinadas pela CONTRATADA e pela 

CONTRATANTE, sendo uma delas, destinada ao SEMAE. 

6.44.7 Fica a CONTRATADA obrigada a manter garantia de 05 (cinco) anos dos serviços 

executados, objeto da presente contratação, a contar a partir da data de entrega de 

cada item. A garantia abrangerá vícios ocultos, defeitos nos serviços executados 

e/ou dos elementos pré-existentes que sofreram de algum modo interferência 

durante a execução dos serviços, ficando a CONTRATADA responsável por todos 

os encargos decorrentes para suas correções. 

6.44.8 A CONTRATADA deverá providenciar todas as placas de sinalização referente a 

orientação do trânsito e dos pedestres, sendo de sua responsabilidade, manter 

também permanentemente durante a execução no mínimo três placas móveis com 

área mínima de 4m² em local definido pelo CONTRATANTE para informar o 

serviço que esta sendo executado. 

6.44.9 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo SEMAE, para representá-

la na execução do contrato. Este deverá ser Engenheiro, legalmente habilitado 

detentor da ART de responsabilidade técnica pela execução desta obra. 

6.44.10 Caso a relação nominal de colaboradores ultrapasse 20 (vinte) profissionais deverá, 

obrigatoriamente, ser atendido o item 18.3 Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT da NR18 que agrupa 

todos os quesitos acima citados. 

6.44.11 Para sinalização noturna deverá a CONTRATADA atender às determinações do 

Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9503 de 23 de Setembro de 

1997, fazendo teste de luminosos antes do término do turno de trabalho para garantir 

a funcionalidade destes a noite. 

6.44.12 A CONTRATADA ficará responsável pela comunicação, junto a Secretaria 

Municipal de Segurança Pública, das interrupções de vias para a execução das obras 

de redes e ramais de ligação. Todo e qualquer contato para licenciamento e 

liberações deverá ser feito por escrito e acompanhado de croqui, em duas vias 

(pegar recebido em uma), com todas as informações e indicações das alterações, 

sinalizações e impedimentos provenientes da realização das obras. Estes 

documentos (com recebido) deverão constar, em via original no Relatório Mensal de 

Obra. 

6.44.13 A CONTRATADA deverá verificar para que cada material adquirido deva ser 

obrigatoriamente, testado e ensaiado individual ou por lote, conforme indicado em 

norma aplicável, junto às instalações do fabricante, atendendo aos requisitos e 

normas previstas neste documento e especificações do projeto. Todos os 

documentos gerados e entregues (laudos, ensaios, testes, manuais e garantias dos 

materiais e equipamentos) deverão constar em Relatório Mensal da Obra. 

6.44.14 Caberá à CONTRATADA a utilização de escoramento sempre que as escavações 

de valas, cavas ou poços, em virtude da natureza e condições do solo, possam 

provocar deslizamentos ou desmoronamentos de duas paredes laterais, ou alteração 

da estabilidade do que estiver próximo da região dos serviços, serão providenciados 

escoramentos adequados. Caso a CONTRATADA opte por utilizar taludes para 

estabilidade das laterais das valas, estes deverão ser avaliados e aceitos pelo 

SEMAE, sendo avaliado caso a caso. O aumento nos quantitativos de 

movimentação de solo e pavimentação por contra desta prática NÃO será medido, 

salvo casos excepcionais autorizados pelo SEMAE, devendo a CONTRATADA 

arcar com seus custos. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA utilizar todos 

os recursos necessários para o correto atendimento das normas aplicáveis, à 

preservação da segurança dos trabalhadores e dos serviços executados. 

6.45  EQUIPAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO: 
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6.45.1 Todos os resíduos gerados deverão ser recolhidos diariamente, não sendo admitida a 

presença de resíduos depositados no passeio público ou próximo ao meio-fio. Em 

casos especiais, a deposição temporária poderá ser realizada somente com 

autorização prévia do Fiscal do Contrato. 

6.45.1.1 Uma Retroescavadeira com ano de fabricação igual ou superior a 2014, Um 

Caminhão Caçamba com ano de fabricação igual ou superior à 2014, uma máquina 

para realização de furo direcional, um caminhão pipa, 1 caminhão sugador com ano 

de fabricação igual ou superior à 2014, um caminhão munck com ano de fabricação 

igual ou superior à 2014, um caminhão carroceria, uma máquina cortadora de 

asfalto, um compactador de solo “tipo sapo”, uma placa vibratória, uma máquina de 

solda para eletrofusão, uma máquina de solda para termofusão um gerador elétrico, 

um compressor de ar, e demais ferramentas manuais. 

6.46  CADASTRO: 

6.46.1 Todo o cadastro dos serviços realizados “As-Built” será realizado pelo SEMAE, 

sendo responsabilidade da CONTRATADA, apenas disponibilizar as informações 

necessárias para a correta realização dos trabalhos, tais como: relatório de furo (com 

as distâncias e profundidade de execução). 

6.47  CADASTRO: 

6.47.1 Todo o cadastro dos serviços realizados “As-Built” será realizado pelo SEMAE, 

sendo responsabilidade da CONTRATADA, apenas disponibilizar as informações 

necessárias para a correta realização dos trabalhos, tais como: relatório de furo (com 

as distâncias e profundidade de execução). 

6.48  TANQUE DE ESTANQUEIDADE: 

6.48.1 A CONTRATADA deverá proceder à limpeza da adutora executada e testes de 

estanqueidade e repassar a CONTRATANTE a programação da mesma. Sendo seu 

teste programado com 03 (três) dias úteis de antecedência. 

6.48.2 Para execução do teste de estanqueidade, aplica-se as Normas vigentes e deve-se 

respeitar os valores indicados na tabela constante no Anexo III – Projeto Básico 

(TEMPO DE ENSAIO DE PRESSÃO PNEUMÁTICO) 

CLÁUSULA SÉTIMA (PENALIDADES): 

7.1 O atraso na execução do Contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso 

fortuito, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 

8.666/93. 

7.2 A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, 

limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. 

7.3 A aplicação de multa de mora à CONTRATADA não impede a rescisão unilateral do contrato 

pela CONTRATADA, nem a aplicação das outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93. 

7.4 A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá sujeitar, ainda, a CONTRATADA, 

garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93: 

7.4.1 Advertência. 

7.4.2 Aplicação de multa à CONTRATADA de até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

do Contrato. 

7.4.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a CONTRATANTE, por prazo de até 02 (dois) anos. 

7.4.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE.  

7.4.5 As sanções previstas nas alíneas ’7.2.1’, ’7.2.3’ e ’7.2.4’ deste item poderão ser 

aplicadas juntamente com as da alínea ’7.2.2’. 
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7.5 As multas previstas nesta Cláusula serão descontadas da garantia do respectivo contrato. 

Sendo superiores, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, 

que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou 

cobrada judicialmente.  

7.6 A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula, não eximem a CONTRATADA da 

indenização por prejuízos causados à CONTRATANTE em razão da mora ou da 

inexecução contratual. As indenizações correspondentes serão devidas à CONTRATANTE 

independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 

7.7 O atraso na execução do objeto, salvo se ensejado por motivo de força maior ou caso fortuito, 

sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93. 

7.8 A CONTRATADA concorda que seja feito desconto, nos valores que tem a receber, das 

penalidades que lhe forem aplicadas e das quais não caiba recurso administrativo. 

7.9 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA (RESCISÃO CONTRATUAL):  

8.1 Este Contrato poderá ser rescindido, caso ocorram quaisquer dos motivos previstos no 

artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

8.2 No caso de rescisão do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas 

no edital e às conseqüências descritas no art. 80 da Lei nº 8.666/93, quando couber. 

8.3 Assegurado o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA terá seu contrato 

cancelado a pedido quando: 

8.3.1 Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do contrato, por ocorrência 

de casos fortuitos ou de força maior. 

8.3.2 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõe o custo das 

aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

8.4    Por iniciativa do SEMAE, quando: 

8.4.1 O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior aqueles praticados no mercado. 

8.4.2 Perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório. 

8.4.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

8.4.4 Não cumprir os compromissos decorrentes do contrato. 

8.4.5 Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 

do contrato, bem como a Nota de Empenho dela decorrentes. 

8.4.6 Em quaisquer das hipóteses acima, uma vez concluído o processo o SEMAE fará o 

devido apostilamentos no contrato e informará aos Licitantes participantes a nova Ordem de 

Classificação. 

8.5    O contrato será cancelado automaticamente: 

8.5.1 Por decurso de prazo de sua vigência. 

8.5.2 Quando, após negociação com vistas à adequação de preços com os fornecedores 

melhores classificados no contrato, não restarem fornecedores classificados. 

CLÁUSULA NONA (FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO):  

9.1 A Autarquia nomeará um servidor através de ofício, para que, na função de Fiscal do contrato, 

possa aferir as condições da execução e da entrega dos produtos, enfim, comunicar toda e qualquer 

irregularidade ou manifestação que promova a perfeita aquisição. 

9.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui em reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, 
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na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

9.3 Caberá ao fiscal do contrato o acompanhamento da execução dos serviços e, juntamente com o 

gestor, atestar a execução dos serviços em conformidade com o ora assumido. 

9.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deverão ser prontamente atendidas 

pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a Administração. 

9.5 Todas as comunicações relativas ao objeto licitado serão consideradas como regularmente feitas se 

entregues ou enviadas por carta registrada, telegrama ou correio eletrônico (e-mail). 

CLÁUSULA DÉCIMA (GESTOR DO CONTRATO): 

A CONTRATANTE nomeará um servidor através de apostilamento de contrato, para que 

na função de Gestor do Contrato acompanhe o andamento do mesmo, por meio das 

informações geradas pela FISCALIZACÃO do SEMAE e Gerente de Aprovação e 

Fiscalização de Obras do SEMAE, e exija o cumprimento do pactuado, trate das eventuais 

modificações contratuais, comunique à CONTRATADA as eventuais faltas ou 

irregularidades no atendimento ao objeto contratado, recuse o que estiver em desacordo, 

receba as informações da equipe de recebimento, seja a interface com a CONTRATADA e 

emita as advertências por descumprimento contratual das obrigações da CONTRATADA e 

a efetiva execução, bem como dê providência nas obrigações da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DISPOSIÇÕES GERAIS): 

11.1 Fica a CONTRATANTE autorizada a descontar de quaisquer créditos da 

CONTRATADA as importâncias referentes a multas ou prejuízos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros. 

11.2 À CONTRATADA é vedada prestar informações a terceiros sobre a natureza ou 

andamento do objeto deste Contrato, divulgar dados técnicos, documentos, ilustrações ou 

outro qualquer material relativo ao objeto deste Contrato, salvo com autorização por escrito 

da CONTRATANTE que deverá ter conhecimento antecipado da matéria a ser divulgada. 

11.3 A CONTRATANTE e a CONTRATADA não poderão prevalecer de acordos ou 

entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Contrato, senão quando 

celebrados, por escrito, entre os representantes da CONTRATANTE e o(s) 

representante(s) legal (is) da CONTRATADA, devidamente credenciado(s). 

11.4 O Contrato global ou qualquer parte dele, ou qualquer importância devida ou que venha a 

sê-lo, não poderá ser subcontratado, cedido, caucionado, transferido ou de outra forma 

comprometido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO: 

12.1 A garantia de fiel cumprimento deverá ser apresentada calculada em 10 (dez por cento) do 

PREÇO GLOBAL contratado ficará automaticamente extinta, na data em que forem 

consideradas cumpridas todas as obrigações da CONTRATADA, por ocasião da emissão do 

Certificado de Conclusão Definitivo, e deverá ser mantida atualizada e vigência durante 

todo o prazo de vigência deste termo.  

12.2 O ressarcimento da quantia será efetuado mediante protocolo da CONTRATADA, após a 

emissão do Certificado de Conclusão Definitivo da obra, sendo esta solicitação de sua 

inteira responsabilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (FORO): 

Fica eleito o foro da cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, para quaisquer 

questões ou conflitos decorrentes do presente Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas instrumentais. 

 

       São Leopoldo, ___ de ___________ de _____. 



VISTO 

 

.................... 
ASJUR/SECO

MP 
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Nestor Pedro Schwertner  

Diretor Geral 

CONTRATANTE       CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 



VISTO 

 

.................... 
ASJUR/SECO

MP 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA, COM DECLARAÇÕES DA PROPONENTE 

AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS- SEMAE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2019 

Assunto: Apresentação de Proposta Comercial e Declarações 

RAZÃO 

SOCIAL 

 

CNPJ  

ENDEREÇO  

FONE/FAX  

CONTATO  

CORREIO 

ELETRÔNICO 

(e-mail) 

 

DADOS 

BANCÁRIOS 

Banco: 

Agência 

Conta corrente: 

* TABELA DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

Tem a presente a finalidade de apresentar-lhes a nossa proposta para Contratação de empresa de 

especializada em serviços de engenharia para realizar Extensão de rede em PEAD 

acompanhados de conexões e ligação de sub-ramais através do método não destrutivo, 

conforme demanda do SEMAE que serão desenvolvidos por Empresa vencedora do Certame 

licitatório com fornecimento de material e mão de obra, nas condições estabelecidas no Projeto 

Básico e nos anexos do Edital.  

Informamos que examinamos os documentos de licitação e nos inteiramos dos mesmos para a 

elaboração da presente proposta. 

1. Em consonância com os documentos licitatórios, declaramos: 

1.1 Que nos comprometemos efetuar os serviços, objeto deste processo licitatório, nas condições 

exigidas no Edital, Anexo I – Minuta de Contrato, Anexo III – PROJETO BÁSICO e todos 

os anexos que compõem o instrumento convocatório. 

1.2 Que o prazo de validade da presente proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir data da sessão de abertura. 

1.3 Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão 

unicamente por nossa conta. 

1.4 Que reconhecemos ao SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE, o 

direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas, sem que assista qualquer direito indenizatório 

às proponentes; 

1.5 Que a apresentação desta proposta considerou o pleno conhecimento das condições locais 

que servirão de base para a execução do objeto a ser Contratado. 

1.6 O preço global para contratação ora formalizada é de R$___,___ (_______________), a ser 

pago pela CONTRATANTE e que vencerá de acordo com a previsão da Cláusula Quarta. 

1.6.1 O preço referente aos materiais/equipamentos ora formalizado é de R$ ______,__ 

(________________________________); 

1.6.2 O preço referente à mão de obra ora formalizado é de R$ _____,__ 

(________________________________); 

1.6.3 O percentual de BDI é de % _____,__ (_______________________________). 



VISTO 

 

.................... 
ASJUR/SECO

MP 
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2. Cabe-nos declarar, ainda, sob as penalidades da lei: 

2.1 Que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa da qual somos representantes credenciados, 

não mantêm vinculo empregatício com o SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTOS – SEMAE. 

2.2 Que a empresa da qual somos representantes credenciados, não esta sendo punida com 

suspensão temporária nem com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE. 

2.3 Que a empresa não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

___________________, ____ de _____________ de _______. 

 

   

 ______________________________________________________ 

         Denominação social ou carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO II.1- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 

 

Descrição 

PREÇO 

MATERIAL 

(R$) 

PREÇO MÃO 

DE OBRA (R$) 

PREÇO 

GLOBAL 

(R$) 

Contratação de empresa de especializada em 

serviços de engenharia para realizar Extensão 

de rede em PEAD acompanhados de conexões 

e ligação de sub-ramais através do método não 

destrutivo, conforme demanda do SEMAE que 

serão desenvolvidos por Empresa vencedora 

do Certame licitatório com fornecimento de 

material e mão de obra, conforme 

especificações técnicas constantes nos Anexos 

deste edital. 

   

Preço global por extenso: 

Percentual de BDI para mão de obra: ______% 

Percentual de BDI para material: ______% 

Percentual de Encargos Sociais: ______% 

 

OBS:  

*** A proponente deverá apresentar sua proposta conforme a Planilha Orçamentária do SEMAE e 

especificidades descritas abaixo: 

*** Por exigências do Tribunal de Contas do Estado/RS, todos os processos de contratação deverão 

ser cadastrados no LICITACON – Portal de Licitações do Estado, portanto, além dos custos 

unitários apresentados na proposta, a proponente também deverá apresentar: Percentual de 

Encargos Sociais adotado na proposta, e custo unitário e total correspondente a 

material/equipamentos e custo unitário e total correspondente à mão de obra de cada um dos itens 

da proposta, indicando inclusive, o total destes valores (material/equipamentos e mão de obra) no 

final da proposta.  

*** Deverão constar na proposta apresentada a composição do percentual de Benefício e Despesas 

Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais – ES utilizado em cada caso, discriminando todas as 

parcelas que o compõem, além de valor de mão de obra e material/equipamentos constantes em 

cada item da Planilha Orçamentária. 

 

___________________, ____ de _____________ de ______. 

 

   

 _____________________________________________________ 

         Denominação social ou carimbo e assinatura do representante legal
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ANEXO III – PROJETO BÁSICO  

 

Segue arquivo em anexo, no formato PDF, intitulado: 

“CP 02_19 SEMAE _ PROJETO BASICO” 
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ANEXO IV – PLANILHA ORCAMENTÁRIA 

 

 

Segue arquivo em anexo, no formato PDF, intitulado: 

“CP 02_19 SEMAE _ PLANILHA ORCAMENTARIA” 
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ANEXO V - CRONOGRAMA 

Segue arquivo em anexo, no formato PDF, intitulado: 

“CP 02_19 SEMAE _ CRONOGRAMA” 
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ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO 

Segue arquivo em anexo, no formato PDF, intitulado: 

“CP 02_19 SEMAE _ MEMORIAL DESCRITIVO” 
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ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Senhor(a) 

________________________________________________________, representante da 

Empresa, ______________________________________________________________, 

CNPJ nº ___________________, compareceu na Serviço Municipal de Água e Esgotos - 

SEMAE, por ocasião da licitação Concorrência Pública, tombada sob o Nº 02/2019, tipo 

Menor Preço Global, em regime de empreitada por preço unitário, com recursos 

financeiros próprios e a devida liberação orçamentária para  Extensão de rede em PEAD 

acompanhados de conexões e ligação de sub-ramais através do método não destrutivo, 

conforme demanda do SEMAE, no município de São Leopoldo, com fornecimento de 

material e mão de obra. E tomou conhecimento de todas as peculiaridades dos locais e dos 

serviços relacionados ao presente. 

 

São Leopoldo ____ de ____________ de 2019. 

 

 

____________________________________  

Representante da Empresa 
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ANEXO VIII – SEGURANÇA DO TRABALHO 

Segue em anexo arquivo intitulado: 

 

“CP 02_19 SEMAE _ SEGURANCA DO TRABALHO” 
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ANEXO IX – ANEXO AMBIENTAL 

Segue em anexo arquivo intitulado: 

“CP 02_19 SEMAE _ ANEXO AMBIENTAL” 
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ANEXO X - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Observações: 
Demonstrações Contábeis que obrigatoriamente deverão ser incluídas no Livro Diário, como regra 

geral, destacamos (Conselho Regional de Contabilidade) o conjunto completo previsto no item 10 da 

NBC TG 26 (Res.CFC 1.185/09); 

(a) balanço patrimonial ao final do período; 
(b) demonstração do resultado do período; 

(c) demonstração do resultado abrangente do período;  

(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 
(e) demonstração dos fluxos de caixa do período; 

(f) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada 

voluntariamente; 

(g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras 
informações explanatórias; e 

(h) balanço patrimonial no início do período mais antigo comparativamente apresentado quando a 

entidade aplica uma política contábil retrospectivamente ou procede à reapresentação retrospectiva 
de itens das demonstrações contábeis, ou ainda quando procede à reclassificação de itens de suas 

demonstrações contábeis. (Redação alterada pela Resolução CFC n.º 1.376/11) 
A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro 

demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. 

Contudo, cabe observar que não havendo informações a serem inseridas na DRA não é 
necessário elaborá-la, desde que tal fato seja divulgado em notas explicativas. 

De modo geral podemos sintetizar no quadro a seguir o conjunto completo das 

demonstrações contábeis por situação e natureza empresarial: 

B.P-Balanço Patrimonial 

D.R-Demonstração do Resultado 

D.R.A-Demonstração do Resultado Abrangente 

D.L.P.A-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados 

D.M.P.L-Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido 

D.F.C.-Demonstração dos Fluxos de Caixa 

N.E.-Notas Explicativas 

D.V.A.-Departamento do Valor Adicionado 

 

DEMONSTRAÇÃO 

CONTABIL 

ME E EPP 

ITG 1000 
PME’S NBC TG 1000 

REGRA 

GERAL 

S.A DE 

CAPITAL 

ABERTO 

B.P Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

D.R. Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

D.R.A Facultativo 
Pode ser substituída 

DLPA 
Obrigatório Obrigatório 

D.L.P.A Facultativo 

Facultativo (obrigatória se 

substituir a DRA ou 

DMPL) 

Facultativo Facultativo 

D.M.P.L Facultativo  Obrigatório Obrigatório 

D.F.C. Facultativo Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

N.E. Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

D.V.A. Facultativo Facultativo Facultativo Obrigatório 

Observação: Os itens abordados na Demonstração do Resultado Abrangente, em sua maioria, são 

estranhos às pequenas e médias empresas, que raramente necessitarão elaborar esta demonstração, 

limitando-se as informações da demonstração do resultado. 

 

** Lembramos que em todos os casos, quando obrigatórias, as Demonstrações Contábeis deverão ser 

apresentadas comparativamente, ou seja, pelo menos em duas colunas (ano e ano anterior) com os 

valores correspondentes a cada exercício. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
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EXAME PRÉVIO 

 

 

 

De acordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 foram previamente examinadas 

as condições do edital e do instrumento contratual em relação ao solicitado pela demandante 

e estão aprovados os termos onde constam o visto da Assessoria Jurídica – ASJUR, desta 

Secretaria. 

 

 

 

Vanessa Pires do Rosário 

Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Compras e Licitações 

 

 

 

 


