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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022  

  

Órgão: Escritório de Governo  

Processo Administrativo nº 4.998/2022   

Tipo: menor preço global  

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projetos de 

arquitetura e engenharia 

Data e horário de abertura: 06/01/2023, às 9 horas  

Local de abertura: Sala de Reuniões, localizada na Rua Plácido Chiquiti, 900, prédio 

da Prefeitura Municipal de São Sepé.  

  

O Prefeito Municipal de São Sepé, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 

de agosto de 2014, e suas respectivas alterações, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 06/01/2023, na Sala de 

Licitações, situada na Rua Plácido Chiquiti, nº 900, 2º Andar, Centro, se reunirá a 

Comissão Permanente de Licitações, designada pelas Portarias nºs 20.426 de 

02/05/2022 e 20.655, de 1º/08/2022, com a finalidade de receber os documentos de 

habilitação e as propostas para Contratação de pessoa jurídica especializada na 

elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para a nova sede administrativa 

do município, em regime de empreitada por preço global.  

    

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 

cadastradas no Município de São Sepé, ou que apresentarem toda a documentação 

necessária para o cadastro, conforme item 2 desse edital, até o terceiro dia anterior 

ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.  

  

1. OBJETO:  
1.1. Constitui objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa 

jurídica especializada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia 
para a nova sede administrativa do município, a ser executado em regime de 
empreitada por preço global, conforme especificações técnicas do projeto básico, 
anexo VI deste edital.  

  
2. CADASTRO:  
2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o 

dia 03/01/2023, os seguintes documentos:  
  
2.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) registro comercial no caso de empresa individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

  
2.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
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b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividades;  

c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. RFB e quanto à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. PGFN (Certidão 
Conjunta Negativa);  

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

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

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.  

  
2.1.4. REGULARIDADE DO TRABALHO DO MENOR:  
a) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 

4.358/2002, que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da 
República;  

  
2.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) Certificado de Registro de Pessoa Jurídica emitido pela entidade 

profissional competente, bem como o Certificado de Registro Profissional, também 
emitido pela entidade profissional competente, de seu responsável técnico.  

 
a1) Este último é exigido somente se o responsável técnico não constar no 

primeiro;  
  
Obs.: O profissional deve ser do quadro permanente da licitante. Portanto, a 

licitante deve apresentar a comprovação de sua condição de sócio, empregado, 
contratado, etc. No caso de profissional empregado ou contratado, a relação de 
emprego ou a contratação não podem ser feitas por prazo determinado, o que 
descaracteriza a vinculação ao quadro permanente da licitante.  

  
2.1.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
a) Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a 

indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e 
numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios.   

a1) A sociedade criada no exercício em curso deverá apresentar fotocópia do 
Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou 
órgão competente.  

a2) Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante na alínea “a” 
engloba, no mínimo: Balanço patrimonial, DRE e Notas Explicativas, registro na 
Junta Comercial ou órgão competente, termos de abertura e encerramento.  

a3) As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado 
e registrado.   
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a4) A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED 
poderá apresentá-lo na forma da lei.  

a5) Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item na alínea 
“a4” engloba, no mínimo: Balanço Patrimonial (Livro Diário), DRE - Demonstração do 
Resultado do Exercício (Livro Diário) e Recibo de entrega de escrituração contábil 
digital (Livro Diário) e Notas Explicativas.  

a6) As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED.  
a7) A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções 

Normativas (RFB n° 1774/2017 e RFB n° 1856/2018) que tratam do Sistema Público 
de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o site 
www.receita.gov.br, no link SPED.  

a8) Memorial de Cálculo contendo a boa situação financeira, avaliada pelos 
Índices de Liquidez Geral (LG), Grau de Endividamento (GE) e Liquidez Corrente 
(LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

                                              AC  
LIQUIDEZ CORRENTE:   ----------   = índice mínimo: (1)  
                                            PC   
                                                         AC + ARLP  
LIQUIDEZ GERAL:   ---------------------   = índice mínimo: (1)  
                                     PC + PELP   
                                                      PC + PELP  
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:   --------------------    = índice máximo: (0,8)  
                                                          AT   
 Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável 

a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; 
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.  

  
a) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação 

reserva-se o direito de efetuar os cálculos.  
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias 
da data designada para a apresentação do documento;  

2.2. Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser 
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do 
Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em 
meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, 
estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela 
Administração.  

  
3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:  
3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos 

pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 
(dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e 
n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:  

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2022  
ENVELOPE Nº 01. HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)  
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
-----------------------------------------------------------------  
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2022  
ENVELOPE Nº 02. PROPOSTA  
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PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
  
3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações 

necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, 
pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as 
determinações constantes nos itens 3, 4 e 5 do presente edital.  

  
4. HABILITAÇÃO:  
4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01:  
a) Certificado de Registro Cadastral-CRC atualizado fornecido pelo Município.   
b) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 

técnico da empresa, registrado na entidade profissional competente, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado; 

c) Declaração de estar ciente e concorda com as condições contidas no edital  
e seus anexos e de que tomou conhecimento de todos os detalhes que se 

farão necessários à apresentação de sua proposta.  
4.2. Se o Certificado de Registro Cadastral. CRC do licitante estiver dentro do 

prazo de validade, mas houver vencido alguma das certidões previstas nos itens 
2.1.3 e 2.1.4, poderá apresentar, juntamente ao CRC, a correspondente certidão 
atualizada.  

4.3. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta 
de credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito 
dos atos constantes da presente licitação.  

4.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 
45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no 
envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou representante legal da 
empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 
previstos neste edital.  

4.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 
bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão 
dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 
que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por 
contador ou representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove 
que se enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste 
edital.  

4.6. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 
que atender ao item 4.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos no item 2.1.3 deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como 
vencedora do certame.  

4.7. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma restrição.  

4.8. O prazo de que trata o item 4.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

4.9. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
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previstas no item 12.5, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação.  

  
5. PROPOSTA:  
5.1. O envelope nº 02 deverá conter:  
a) Proposta financeira devidamente digitada, datada e rubricada em todas as 

páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o 
preço global para execução dos serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão de obra, inclusive o BDI, (impostos, 
taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);  

a1) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data 
aprazada para a entrega dos envelopes.  

a2) quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.  

  
6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:  
6.1. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 

desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou global 
superestimados ou inexequíveis.  

6.1.2. Somente serão aceitas as propostas cujo preço global não excedam o 
limite do valor estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o BDI.  

  
7. JULGAMENTO:  
7.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela 

Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global para a 
execução dos serviços licitados.  

7.2. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de 
trabalho, serão acrescidos sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo 
previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, 
expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento 
de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados no serviço.  

7.2.1. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de 
material e aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados no serviço, 
deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da 
fatura, por documento fiscal.  

  
8. CRITÉRIO DE DESEMPATE:  
8.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação 

para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital.  

8.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor valor.  

8.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou 
pelo julgamento definitivo do recurso interposto.  

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma:  
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, 
nova proposta, por escrito e de acordo com o item 5 desse edital, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 
do certame.  

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que 
se enquadrarem nas hipóteses dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a apresentação de 
nova proposta, no prazo e forma prevista na alínea “a”.  

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para 
estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova 
proposta, na forma das alíneas anteriores.  

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame 
o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.  

8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital, não se aplicam às hipóteses 
em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens 4.4 
e 4.5 deste edital), aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o caso.  

8.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o 
disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993.  

  
9. RECURSOS:  
9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 

previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.  
9.2. O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão 

de Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da intimação da decisão objeto do recurso.  

9.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser 
protocolados via digital no site: http://www.saosepe.rs.gov.br/, na aba Cidadão, 
Protocolo, dentro do prazo previsto no item 9.2, ou por e-mail: 
licitacoes@saosepe.rs.gov.br.  

9.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão 
comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis e na forma prevista no item 9.3.  

9.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões, apresentados fora do prazo 
ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3.  

9.6. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de 
recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado 
dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua 
decisão.  

9.7. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis 
subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de 
Licitação, é irrecorrível.  

9.8. Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a 
critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento 
dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências.   

9.9. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.  

http://www.saosepe.rs.gov.br/
http://www.saosepe.rs.gov.br/
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10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO:  

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 
(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12.5 deste 
edital.  

10.2. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação.  

10.3. O prazo de que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo 
mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo.  

10.4. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da assinatura da Ordem de Início dos Serviços.  

10.5. É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do 
certame não tenha débitos com o Município de São Sepé.  

10.6. Também é condição para assinatura do contrato que a licitante 
vencedora emita declaração atestando que não possui em seu quadro societário 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de 
economia mista.  

  
12. DAS PENALIDADES (ARTS. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93):  
A Contratada em caso de inadimplemento estará sujeita às seguintes 

penalidades:  
12.1. Advertência. Sempre que forem observadas irregularidades de pequena 

monta, para as quais tenha concorrido a contratada a desde que ao caso não se 
apliquem as demais penalidades;  

12.1.1. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal a 
CONTRATADA ou publicação em jornal, após a instauração do processo 
administrativo sancionador, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação 
legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço, determinando 
que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, 
sanção mais elevada poderá ser aplicada.  

12.2.  multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, limitado está a 15  
(quinze) dias após o qual será considerada inexecução contratual;  
12.3. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

12.4. multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;  

12.5. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
Contrato.  

  
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
13.1. O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico 

financeiro, mediante laudo de engenheiro responsável, e, condicionado a 
disponibilidade do recurso vinculado, ocorrendo no prazo de 7 (sete) dias úteis, a 
contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada 
pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário da Pasta.  
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13.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da 
guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos 
empregados utilizados na prestação do serviço.  

13.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

13.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que 
regula a matéria.  

  
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária:   
Órgão: 04-Escritorio de Governo 
Unidade: 04.04-Escritorio de Governo 
Atividade: 0412200542.299000 construção e preservação de edificações 

públicas 
Rubrica: 60 
Desdobramento: 3.3.90.39.00.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa 

jurídico 
Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal 
  
15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  
15.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 

8.666/1993, observando-se as seguintes normas:  
a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, 

devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o 
recebimento dos envelopes.  

b) Os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil 
antecedente a data marcada para o recebimento dos envelopes.  

c) Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Gerência de 
Compras, Controle, Licitações e Contratos, durante o horário de expediente, que se 
inicia às 8h30min até 11h30min e das 13h30min até 16h30min, ou ser protocolados 
via digital no site: http://www.saosepe.rs.gov.br/, na aba Cidadão, Protocolo, também 
serão aceitas impugnações por e-mail: licitacoes@saosepe.rs.gov.br, sem prejuízo 
do protocolo do original obedecidos os prazos das alíneas “a” e “b”.  

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos 
apresentados fora do prazo ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea 
anterior.  

  
16. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
16.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto 

nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993.  
16.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.  
16.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, e os membros da 
Comissão Julgadora.  

16.3.1. Não serão lançadas em ata, consignações que versarem sobre 
matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de 
habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei nº 8.666/1993).  
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16.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não 
serão admitidos à licitação os participantes retardatários.  

16.5. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  I. Minuta do 
Contrato;   

II. Modelo de declaração (Decreto Federal nº 4.358/2002);   
III. Modelo de declaração que não emprega servidor público;   
IV. Aviso de licitação;   
V. Memorial descritivo;   
VI. Planilha Orçamentária;   
  
16.6. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h30min 

até 11h30min e das 13h30min até 16h30min, no Escritório de Governos, localizado 
na Rua Plácido Chiquiti, 900, onde poderão ser obtidas cópias do Edital ou pelo fone 
55 3233-8135, ainda pelo e-mail: licitacoes@saosepe.rs.gov.br, também será 
disponível no site: www.saosepe.rs.gov.br.  

  

Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de dezembro de 2022.  

  

  

  

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS  

Prefeito Municipal  

  

Publique-se:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.saosepe.rs.gov.br/
http://www.saosepe.rs.gov.br/
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 ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO Nº __/2022  

  

Órgão: Escritório de Governo 

Ref.: Tomada de Preço nº 33/2022  
Processo Administrativo nº 4.998/2022   

Homologado: __/__/2022  

  

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua 
Plácido Chiquiti, nº 900, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 
97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOÃO LUIZ 
DOS SANTOS VARGAS, brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 
3015051976 SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua 
Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta cidade, de ora em diante denominado 
CONTRATANTE e a empresa _______________, pessoa jurídica de direito privado, 
sita na Rua _____________, nº _____, Cidade ___________, Estado _____, inscrita 
no CNPJ sob o nº _________________,   neste ato representada por seu sócio(a), 
Senhor(a) ___________, ________________, _________________ (ou 
representante legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam 
firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a 
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes.  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos 

para a elaboração de Projeto Legal e Básico de Arquitetura para reforma prédio do 
Centro Administrativo Municipal, a ser executado na Avenida Júlio Vargas, n°1560, 
Bairro Walter, São Sepé -RS, que será prestado nas condições estabelecidas no 
Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao 
Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da 
Tomada de Preços nº 33/2022 e seus anexos, Processo Administrativo nº 
4.998/2022, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no 

Instrumento Convocatório, com início na data de .........../......../........ e encerramento 
em .........../........./...........  

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 
dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa 
AGU n° 39, de 13/12/2011.  

2.2. O prazo de execução do objeto deverá ser de até 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da Ordens de Início do Serviço (OIS), com cronograma de entrega 
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela administração, podendo ser 
prorrogado por até 60 dias, a critério da Administração, desde que, devidamente 
justificado e será iniciada em até 30 dias a contar da data de recebimento da Nota 
de Empenho pela contratada. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)  
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem 
como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação.  

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos 
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 
20...., na classificação abaixo:  

Órgão: 04-Escritorio de Governo 
Unidade: 04.04-Escritorio de Governo 
Atividade: 0412200542.299000 construção e preservação de edificações 

públicas 
Rubrica: 60 
Desdobramento: 3.3.90.39.00.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa 

jurídico 
Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele 

referentes encontram-se definidos no Projeto Básico. 
 

Etapa Prazo Serviço/Produto 
Parcela 

(%) 

1ª 
Até 30 (trinta) dias da 
assinatura do contrato.   

Primeira apresentação dos estudos preliminares com 
layout.   

10 

2ª 
Até 60 (sessenta) dias 
da assinatura do 
contrato.   

Entrega dos estudos preliminares com layout.   20 

3ª 
Até 90 (noventa) dias 
da assinatura do 
contrato.   

Entrega definitiva do projeto legal em 1 via com 
resposta à consulta aos órgãos de licenciamento da 
prefeitura e protocolo de entrega à prefeitura, do 
Projeto Legal e documentação necessária para 
aprovação e os arquivos em meio digital.   

60 

4ª 
Até 120 (cento e vinte) 
dias da assinatura do 
contrato.   

Entrega do Termo de Referência para Execução da 
Obra e Orçamento impressos e em meio digital.  
Entrega das cópias impressas do   
Projeto Básico e arquivos em meio digital.   

10 
 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente 

contratação. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 
7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela 

CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do 
objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto 
Básico, anexo do Edital. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 
 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000  12  
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919  

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 
previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 
9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES 
10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da 

Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no 
que couber. 

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 
por cento) para os seus acréscimos. 

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global 
de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de 
novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 

10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de 
empreitada por preço unitário. 

10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global 
de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos 
unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de 
referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção 
da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 

10.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu 
quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência 
da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a 
proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, 
ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do 
previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua 
responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais 
decorrentes do contrato.  

10.7. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem 
expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
6, de 6 de julho de 2018.  
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
11.1. A Contratada em caso de inadimplemento estará sujeita às seguintes 

penalidades:  
11.2. Advertência. Sempre que forem observadas irregularidades de pequena 

monta, para as quais tenha concorrido a contratada a desde que ao caso não se 
apliquem as demais penalidades;  

11.2.1. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal a 
CONTRATADA ou publicação em jornal, após a instauração do processo 
administrativo sancionador, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação 
legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço, determinando 
que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, 
sanção mais elevada poderá ser aplicada.  

11.3.  multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, limitado está a 15 
(quinze) dias após o qual será considerada inexecução contratual;  

11.4. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 
cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

11.5. multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;  

11.6. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
Contrato. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES  
12.1. É vedado à CONTRATADA:  
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira;  
12.1.2. Interromper a execução dos serviços/a atividades sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no 

Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório; 

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 
14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
14.4.3. Indenizações e multas. 
14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
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previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 
relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução 
do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, 

por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato será o da Comarca de São Sepé/RS. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi 

lavrado, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado digitalmente pelos 
contratantes. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em ____ de _____________ de 2022.  
 

 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

  

 

CONTRATADA 

      

 

    

    

TESTEMUNHAS: _________________________    __________________________        
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ANEXO II 

  

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  

  

  

DECLARAÇÃO  

Ref.: (identificação da licitação)  

  

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no .........................,DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .  

............................................  

(data)  

   

............................................................  

(representante legal)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO III 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO  

  

  

(TIMBRE DA EMPRESA)  

  

  

  

  

  

  

DECLARAÇÃO  

  

  
   ……………………………………………….,  inscrita  no  CNPJ  N°  

……………………………., sediada na rua …………………….., cidade ………... / Rio Grande 

do Sul, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) 

da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° ………………………………... DE- 

CLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de 

empresa pública e de sociedade de economia mista.  

  

  

…………………………….., de ……….. de 2022.  

  

  

  

________________________________________________  

  

Representante legal  
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ANEXO IV 

  

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ  

  

AVISO DE LICITAÇÃO  
  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2022  

  

O Prefeito Municipal de São Sepé comunica aos interessados que se encontra 

aberta a Licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a Contratação de 

pessoa jurídica especializada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia 

para a nova sede administrativa do município, sendo a data de abertura das 

propostas no dia 06/01/2023, às 9 horas. O Edital se encontra à disposição no 

endereço eletrônico www.saosepe.rs.gov.br.  

  

Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de dezembro de 2022.  

  

  

  

  

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS  

Prefeito Municipal  

  

Publique-se:  

  

  

Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2022. 

_______________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.saosepe.rs.gov.br/
http://www.saosepe.rs.gov.br/
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
                                                 E 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

  

 

            CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA   

  
  

 

1. INTRODUÇÃO   

   

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as exigências técnicas e a 

metodologia para a contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Legal e Básico 

de Arquitetura para reforma prédio do Centro Administrativo Municipal, a ser executado na 

Avenida Julio Vargas, n°1560, barro Walter, São Sepé -RS. 

  

       Denominações citadas neste memorial: 

       Contratante: Prefeitura municipal de São Sepé; 

       Contratada: Licitada, contemplada como vencedora do processo de contratação, sendo     

pessoa jurídica ou física (autônoma), responsável pelo acompanhamento dos serviços e obras, 

e/ou suas instalações, conforme os termos do Contrato.  

 

2. OBJETO    

Elaboração de Projeto Legal e Básico de Arquitetura, nos moldes determinados pela 

NBR 13.532/1995, de edificações para ampliação, reforma, modificação, revitalização e 

restauração de prédio existente para abrigar no futuro Centro Administrativos das 

Secretarias Municipais definidas pela contratante.  

 

       Elaboração de orçamento detalhado para execução das obras respectivas e cronograma de 

Obras, Físico e Financeiro.  
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Será proposto para áreas, conforme quadro de áreas estimadas, resumido abaixo:  

 

Área coberta existente: 1.431,85 m²  

Area a ser ampliada em 1(um) pavimento:  1.428,75 m² 

Area Externa:  1.739,27 m² 

  

Estas áreas estão no projeto arquitetônico existente.  

O projeto deve seguir código de obras em vigor do município.  

O projeto deve incluir referência de Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios – PPCI, 

ou seja, prever dimensões de áreas, circulações, aberturas, banheiros, etc... para 

atendimento ao plano de PPCI.  

O projeto deve contemplar a racionalidade de uso, que se entende por ocupação dos espaços 

internos das edificações, no sentido de permitir o bom desempenho das atividades propostas, 

com dimensões físicas mínimas ao conforto e à acessibilidade, sem, no entanto, incorrer no 

desperdício da área ocupada, de acordo com a Portaria SPU/MP nº 241, de 20 de dezembro 

de 2009.  

Os serviços técnicos prestados serão desenvolvidos e avaliados em 4 (quatro) etapas, 

conforme relacionado a seguir.   

  

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   

3.1. 1ª etapa – Levantamento físico no prédio a ser reformado com identificação dos itens 

aproveitáveis. Visita as secretarias, definidas pela contratante, previamente acordada com os 

responsáveis da contratante para verificação das suas demandas, mediante entrevista com 

secretários ou responsáveis de cada setor para demandas de efetivo, mobiliário e áreas. 

Elaboração e apresentação dos estudos preliminares, com a inclusão de áreas de layout do 

mobiliário (disposição), de acordo com o estudo arquitetônico e os memoriais descritivos que são 

anexos deste edital. Esta apresentação deverá ser feita e enviada em meio digital.   

 

       3.2. 2ª etapa - Entrega dos estudos preliminares previamente aprovados pela contratante, 

com a inclusão de layout do mobiliário. Esta apresentação será em planta baixa deverá ser feita 

em meio digital  com entrega também em papel impresso na escala mínima de 1/100 (2 vias).  

Nesta etapa serão previstas em até 2 (duas) alterações para passar para a próxima fase.  Acima 
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de 2 (duas) alterações serão permitidas a cobrança de honorários pela contratada, mediante 

aprovação antecipada da contratante com limite de 10% do valor contratado.  

      As alterações serão tratadas e de responsabilidade do fiscal e gestor da contratante.  

     

3.3. 3ª etapa - Consulta à prefeitura municipal de licenciamento e fiscalização (engenharia) 

e todos os demais órgãos que se fizerem necessários para elaboração do projeto arquitetônico.   

Após o “de acordo” da contratante deverá ser desenvolvido o Projeto de Aprovação / Projeto 

Legal (Escala: 1/50) e fornecida toda documentação exigida pelo gabinete de assessoramento 

superior (GAS) para aprovação dos projetos (03 cópias de cada projeto assinadas pelo autor, 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT do autor do projeto, boleto bancário do pagamento 

da RRT do autor do projeto, cópia do registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do 

arquiteto autor do projeto, cópia do pagamento da anuidade do CAU do autor do projeto, entre 

outros que possam vir a ser exigidos).   

Nesta etapa o projeto deverá ser desenvolvido o Projeto Básico (Escala: 1/50) composto de 

Plantas Baixas, Cortes, Fachadas e Detalhes, nos moldes determinados pela NBR 15.532/1995 

e outras normas da ABNT relacionadas a projetos de arquitetura. Nestes deverão constar as 

indicações dos pontos de elétrica, telefone, lógica, interfone, gás, ponto de filtro de água, 

torneiras, ralos, paisagismo, estacionamento, iluminação externa, dentre outras instalações 

necessárias. E mais, memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais, 

dos componentes construtivos e dos materiais de construção e memorial quantitativo dos 

elementos da edificação (esquadrias, revestimentos, metais, acabamentos). 

Deverão ser seguidas as prescrições contidas na Lei 8666 (normas para licitação e contratos 

da administração pública); normas da ABNT para apresentação de projeto de arquitetura; NBR 

9050 (acessibilidade); Código de Segurança contra Incêndio e Pânico (COSCIP), decreto Nº 987, 

de 21 de setembro de 1976 e Lei complementar 97.  Também nesta etapa deverão ser entregues 

o levantamento quantitativo de todos os itens e suas especificações.  

Os projetos a serem entregues serão: 

 

1-    Projetos de Áreas Internas 

1.1 – Planta baixa da área existente e área a construir/demolir 

1.2 – Planta de Cortes em geral  

1.3 – Planta de Fachadas com detalhes de acabamento, quebra-sóis, cobogós e 

elementos vazados, se existirem 
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1.4 – Planta de Cobertura com tipos e inclinações de telhas, platibandas, calhas e rufos, 

etc...  

1.5 – Planta de Localização e Situação 

1.6 – Planta baixa com pontos elétricos e climatização 

1.7 – Planta baixa pontos hidro sanitários 

1.8 – Planta baixa e de corte de forros 

1.9 – Planta baixa e vistas com paginação de pisos e paredes 

           1.10– Planta detalhamento esquadrias, vidros, corrimãos e guarda-corpos 

           1.11– Planilha de quantitativos e especificações de metais, louças, bancadas, papeleiras, 

saboneteiras, cabides, porta toalhas, prateleiras, barras de apoio cadeirante 

           1.12 – Planilha de revestimento e pisos com rodapés e soleiras e degraus      

           1.13 – Planta baixa de ambientes interiores com tipos de pisos, soleiras, degraus, rodapés, 

acessos, circulações horizontais (corredores) e verticais (escadas, rampas e elevadores), 

depósitos, vestíbulos, escritórios, salas, salões, abrigos, sanitários, refeitório e cozinhas 

           1.14– Indicações de equipamentos para comunicação visual e sinalização 

           1.15 – Planta de paisagismo interno com (jardins, parques vegetação), tipos: arbórea 

(ornamentais, arbustiva (arbustos, trepadeiras e folhagens arbustivas) e herbácea (formações, 

gramados e canteiros). 

 

 2-   Projetos de Áreas Externas 

2.1 – Planta baixa e cortes de fechamento (muros, grades, portões, etc...), caminhos 

(acessibilidade, canaletas escoamento d’água) e acessos (rampas, escadas, patamares, taludes, 

etc..) com bancos, jardineiras, vasos, corrimãos, marcos, mastros para bandeiras e suportes 

diversos 

2.2 – Planta baixa de vagas de estacionamento, guarita e depósito (sala)  

2.3 – Planta baixa com indicação dos pontos de iluminação e especificação das luminárias 

(conjunto poste/luminárias) e balizadores. 

2.4 – Planta de paisagismo externo com (jardins, parques Vegetação, tipos: arbórea 

(ornamentais, frutíferas e palmeiras), arbustiva (arbustos, trepadeiras e folhagens arbustivas) e 

herbácea (formações, gramados, canteiros e hortas). 

2.5 – Tabela com espécies de plantas de paisagismo 

2.6 – Tabela e especificação pontos de iluminação externa e luminárias 

2.7 – Indicações de equipamentos para comunicação visual e sinalização 
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3.4. 4º etapa. Por último, orçamento da obra no padrão SINAPI, cronograma físico e 

financeiro da obra, que devem incluir os custos e os prazos, respectivamente, para a elaboração 

dos projetos executivos e auxiliares necessários à realização da obra.   

 

4. PRODUTOS FINAIS  

     Todos os desenhos deverão ser elaborados em meio digital com o padrão da Contratante, 

descritos a seguir:   

      4.1. Deverá ser entregue pela Contratada Projeto Legal referentes ao objeto deste Termo, na 

escala 1/50, em meio digital (DWG e PDF), inclui apresentação de maquetes 3D e imagens 

realistas dos materiais e especificações, correlação entre as instalações complementares para 

que seja possível a compreensão da obra antes da aprovação final.    

4.2. Deverá ser entregue pela Contratada Projeto Legal na escala 1/50, plotado em papel 

sulfite, qualidade final, em 3 (três) cópias, todas assinadas pelo autor. Essas cópias deverão ser 

apresentadas pelo autor do projeto aos órgãos licenciadores para obtenção de licença de obra.   

4.3. Deverá ser fornecida pela Contratada toda documentação exigida pela contratante 

aprovação do projeto: RRT do autor do projeto, boleto bancário do pagamento da RRT do autor 

do projeto, cópia do CAU do arquiteto autor do projeto, cópia do pagamento da anuidade do CAU 

do autor do projeto, declarações exigidas pela contratante a respeito do projeto, etc.   

4.4. Deverá ser entregue pela Contratada protocolo de entrega à contratante do Projeto Legal 

e documentação necessária para aprovação, conforme descrito nos itens acima.   

4.5. Deverá ser entregue pela Contratada Memorial Descritivo do projeto arquitetônico 

impresso 3 (três) vias e em meio digital (PDF e DOC ou DOCX).   

4.6. Deverá ser entregue pela Contratada Projeto Básico, plotado em papel sulfite, qualidade 

final, em 2 (duas) cópias.   

4.9. Caso o projeto de aprovação caia em exigência, a empresa contratada ficará obrigada a 

atualizar as informações em entregar ao setor de aprovação da prefeitura, após o cumprimento 

das exigências nos órgãos competentes.   

  

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

      O prazo para execução dos serviços técnicos é de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da 

data de emissão da Ordem de Início.   
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Os pagamentos serão autorizados e efetuados conforme as etapas estabelecidas na tabela 

a seguir, após atestada a realização dos serviços e/ou o recebimento dos produtos devidamente 

aprovados pela contratante.  

  

 

 

 

Etapa  Prazo  Serviço/Produto  Parcela (%)  

1ª 
Até 30 (trinta) dias da 

assinatura do contrato.  

Primeira apresentação dos estudos preliminares com 

layout.  
10 

2ª 

Até 60 (sessenta) dias 

da assinatura do 

contrato.  

Entrega dos estudos preliminares com layout.  

20 

3ª 

Até 90 (noventa) dias 

da assinatura do 

contrato.  

Entrega definitiva do projeto legal em 1 via com 

resposta à consulta aos órgãos de licenciamento da 

prefeitura e protocolo de entrega à prefeitura, do 

Projeto Legal e documentação necessária para 

aprovação e os arquivos em meio digital.  

60 

4ª 

Até 120 (cento e vinte) 

dias da assinatura do 

contrato.  

Entrega do Termo de Referência para Execução da 

Obra e Orçamento impressos e em meio digital. 

Entrega das cópias impressas do  

Projeto Básico e arquivos em meio digital.  

10 

 

  

As faturas deverão ser acompanhadas de demonstrativo de custos e do comprovante de 

recolhimento dos encargos previdenciários (GRPS e FGTS) dos colaboradores integrantes da 

prestação de serviços, no caso pessoa jurídica.  No caso de pessoa física a documentação será 

a exigida como autônomo. 

O limite máximo de desembolso por etapa corresponderá ao estabelecido na Ordem de 

Serviço.  

O preço do serviço será fixo e irreajustável.  

  

6. ACEITAÇÃO DEFINITIVA DOS SERVIÇO 

       Deverá ser concedida a aceitação definitiva dos serviços quando da aprovação total da última 

etapa pelo fiscal do contrato, coincidente a concessão da licença de obra.   
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7. VALOR DOS SERVIÇOS  

O valor total estimado para os serviços descritos neste Termo de Referência, deverão seguir 

as recomendações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, conforme a Lei 12,378 de 

21.12.2010 que define o valor dos honorários para projetos arquitetônicos. 

 

8. DA RETENÇÃO    

Quando do pagamento de cada parcela deverão ficar retidos 10% (dez por cento) do valor 

da parcela, até a aceitação definitiva dos serviços, no pagamento da última parcela.   

 

9. EQUIPE TÉCNICA   

A equipe técnica fixa, mínima exigida, deverá ser composta de um arquiteto pleno 

coordenador que acompanhará todo o período previsto para a execução dos serviços.   

  

10. FISCALIZAÇÃO    

Fica assegurado ao Contratante o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados 

pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer 

esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.   

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a contratante designará 

dois fiscais, a quem caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato.   

  

11. HABILITAÇÃO   

     11.1. Registro no CREA ou CAU, da licitante e dos responsáveis técnicos que atuarão na 

execução dos serviços. A empresa que estiver localizada fora do Estado do Rio Grande do Sul 

deverá estar registrada no CREA RS ou CAU / RS, ou obter junto a este o visto para a Licitação 

(conforme Art. 1, II da Resolução 413 de 27/06/97 do CONFEA).  

     11.2 Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de profissional 

integrante do quadro técnico da empresa, contemplando as características do serviço a ser 

realizado somando, no mínimo, 1.100 m2 de área projetada.  

  

12. PROPOSTA DE PREÇO   

      12.1 Na análise da proposta de preço, deve ser considerado o PREÇO GLOBAL dos serviços, 

conforme descrito no objeto.  
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      12.2. Devido às características comuns dos serviços de engenharia objeto deste Termo de 

referência, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado e de normas técnicas reconhecidas, o tipo 

da licitação será definida pela área de contratos e licitações da contratante.  

   

13. VISITA TÉCNICA  

13.1. As empresas poderão realizar visita ao local, objeto desta contratação.   

      13.2. As visitas poderão ser agendadas através dos e-mails:  

engenharia@saosepe.rs.gov.br ou telefone: 55 32338120.  

13.3 As visitas serão obrigatórias.  

  

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

14.1. Realizar os serviços de acordo com todas as especificações contidas neste Termo de 

Referência;    

       14.2. Designar um responsável técnico perante a fiscalização, por todos os aspectos 

contratuais; 

       14.3. Permitir e facilitar a supervisão dos seus serviços pela fiscalização;  

14.4. Refazer, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pela fiscalização, em 

prazo a ser estabelecido pelo Contratante de acordo com cada caso;   

14.5. Manter o responsável técnico indicado para a prestação dos serviços durante todo o 

prazo contratual, somente podendo substituí-lo por outro de igual gabarito, a critério da 

fiscalização;   

14.6. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão, durante todo o 

prazo de execução do serviço;   

14.7. Participar, sempre que solicitada exclusivamente pela fiscalização, de reuniões 

referentes aos serviços.   

  

15. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS 

      A contratada, de acordo com o artigo 111 da Lei 8666/93, cederá os direitos patrimoniais 

relativos aos trabalhos elaborados, autorizando plena e irrestrita utilização e adaptação dos 

serviços.   

  

mailto:engenharia@saosepe.rs.gov.br
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16. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS  

Todos os produtos referentes aos serviços contratados, quer sejam intermediários ou finais, 

serão de propriedade exclusiva da contratante.   

  

17. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES   

A contratada concorda em manter a mais completa confidencialidade quanto aos serviços, 

informações e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilização dos 

dados, durante e após a execução dos serviços contratados. Qualquer divulgação somente 

poderá ser levada a efeito mediante autorização escrita do Contratante.   

  

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS    

Todo e qualquer serviço e/ou atividade a ser desenvolvida pela Contratada será realizado 

sob a Coordenação da Contratante.  

Os documentos/produtos elaborados deverão ser submetidos à aprovação da contratante. 

A avaliação terá como objetivo o escopo do trabalho definido, condições técnicas e legais. 

As avaliações poderão ter aceitação total, parcial ou rejeição. Neste último caso, os documentos 

apresentados devem ser reformulados pela Contratada, de acordo com as alterações 

compactuadas e submetidos à nova avaliação.  

A Contratante, mediante simples comunicação, poderá, a qualquer tempo, alterar padrões, 

critérios, parâmetros e normas, mediante substituições e/ou supressões, desde que não alterem 

o objeto da licitação.  

 

 

                                                                                            São Sepe,12 setembro de 2022 

 

 

 

_______________________                                    ___________________ 

Jander Manoel Silva da Silva                                          João Luiz Vargas  

        CREA RS 68989                                                     Prefeito Municipal 

 

 



Modalidade N° Ano 2022

Órgão CNPJ 97.229.181/0001-64

Tipo de Objeto

Preço T. 

Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço 

unitário (R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% 

Encargos 

Sociais*

*

Códi

go
Descrição

Códig

o
Descrição

1.0 SERVIÇO

1 1 1.1 COTACAO
LEI 12378 - 

21/12/2010
01/07/22 Primeira apresentação dos estudos preliminares com layout. 1.431,85 m2 8,34                   11.937,33 25,07% 71,41% 15

serviços de 

engenharia/obras: 

serviços especializados 

para construção

99

outro serviço 

especializado para 

construção

Mão-de-

obra

1 2 1.2 COTACAO
LEI 12378 - 

21/12/2010
01/07/22 Entrega dos estudos preliminares com layout. 1.431,85 m2 16,67                23.862,21 25,07% 71,41% 15

serviços de 

engenharia/obras: 

serviços especializados 

para construção

99

outro serviço 

especializado para 

construção

Mão-de-

obra

1 3 1.3 COTACAO
LEI 12378 - 

21/12/2010
01/07/22

Entrega definitiva do projeto legal em 1 via com resposta à consulta aos órgãos 

de licenciamento da prefeitura e protocolo de entrega à prefeitura, do Projeto 

Legal e documentação necessária para aprovação e os arquivos em meio digital. 

1.428,85 m2 45,00                64.297,39 25,07% 71,41% 15

serviços de 

engenharia/obras: 

serviços especializados 

para construção

99

outro serviço 

especializado para 

construção

Mão-de-

obra

1 4 1.4 COTACAO
LEI 12378 - 

21/12/2010
01/07/22

Entrega do Termo de Referência para Execução da Obra em meio digital. das 

cópias impressas do Projeto Básico e arquivos em meio digital. 
1.430,35 m2 14,00                20.023,18 25,07% 71,41% 15

serviços de 

engenharia/obras: 

serviços especializados 

para construção

99

outro serviço 

especializado para 

construção

Mão-de-

obra

São Sepé, 12 setembro de 2022

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva João Luiz Vargas

CREA RS 68989 Prefeito Municipal

Tipo de 

Orçament

o

Compras e Outros Serviços

120.120,11R$                                                                                                                                  

Descrição do Objeto

Prefeitura Municipal de São Sepé

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO PROJETOS ARQUITETÔNICOS REFORMA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Família SubfamíliaEstimativa

Nº  do 

Lote***

Nº 

Item*
Descrição do item*

N° 

Orde

m

Código de 

Referência**

Fonte de 

Referência*

*

Data de 

Referência*

*

ORÇAMENTO



OBRA

LOCAL AV. JULIO VARGAS, 1560 Bairro Valter

ITEM SERVIÇOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês TOTAL

1.0 SERVIÇO

1.1 Primeira apresentação dos estudos preliminares com layout. 9,9% 11.937,33 11.937,33 11.937,33      

1.2 Entrega dos estudos preliminares com layout. 19,9% 23.862,21 23.862,21 23.862,21      

1.3

Entrega definitiva do projeto legal em 1 via com resposta à consulta aos órgãos de 

licenciamento da prefeitura e protocolo de entrega à prefeitura, do Projeto Legal e 

documentação necessária para aprovação e os arquivos em meio digital. 

53,5% 64.297,39 64.297,39 64.297,39      

1.4
Entrega do Termo de Referência para Execução da Obra em meio digital. das cópias 

impressas do Projeto Básico e arquivos em meio digital. 
16,7% 20.023,18 20.023,18 20.023,18      

TOTAL NO MÊS 100,0% 120.120,11 11.937,33 23.862,21 64.297,39 20.023,18 120.120,11    

PARCELAS 100% 10% 20% 54% 17% 100%

TOTAL ACUMULADO 35.799,54      100.096,93    120.120,11    

São Sepé, 12 setembro de 2022

___________________________________________ _______________________

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva

CREA RS 68989 Prefeito Municipal

João Luiz Vargas

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO PROJETOS ARQUITETÔNICOS REFORMA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

ESCRITÓRIO DE GOVERNO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



VERDADEIRO

VERDADEIRO

VERDADEIRO

VERDADEIRO



Bairro Valter

PERÍODO: 2022

5.1    DESPESAS ADM 5,00

5.2   LUCRO BRUTO (LUCRO REAL+IRPJ+CSLL) 10,00

5.2.1  LUCRO REAL 6,00

5.2.2 IRPJ 2,75

5.2.3 CSLL 1,25

5.3   TRIBUTOS (PIS/COFINS/ISS) 7,65

5.3.1  PIS 0,65

5.3.2 COFINS 3,00

5.3.3 ISS 4,00

25,07%

São Sepé, 12 setembro de 2022

_________________________________________

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva

CREA RS 68989

João Luiz Vargas

Prefeito Municipal

BDI (Bonificação de despesas indiretas)

%

COMPOSIÇÃO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

ESCRITÓRIO DE GOVERNO

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO PROJETOS ARQUITETÔNICOS REFORMA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

AV. JULIO VARGAS, 1560



Bairro Valter

PERÍODO: 2022

TEMPO MÉDIO DO PROFISSIONAL NA EMPRESA 24 meses

PROVISÃO DE FÉRIAS: Sem provisão 

INCIDÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA (INSS) E FGTS:

A1 – INSS 20,00% Lei 8.212/91 – Custeio da Seguridade Social.

A2 – FGTS 8,00% Lei 8.036/90.

A3 – SENAI/SENAC 1,00% Decreto Lei 8.621/46

A4 – SENAI 0,00%
Decreto Lei 6.244/44 – artigo 3º, 0,20% para empresa com mais de 500 

empregados

A5 – SESI/SESC 1,50% Lei 5.107/66

A6 – SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% Decreto Lei 1422/75 e Decreto 87.043/82

A7 – SEBRAE 0,60% Lei 8.029/90

A8 – INCRA 0,20% Decreto Lei 1146/70

A9 – SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO 3,00% Lei 8.212/91 – Custeio da Seguridade Social

A10 – TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO DE EMPREGADOS 0,67% Convenção Coletiva de Trabalho

A11 – TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL 0,70% Sindicato Patronal

38,17%

B1 – FÉRIAS ANUAIS 8,33% CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 129 e seguintes

B2 – FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 2,78% artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal

B3 – 13º SALÁRIO 8,33% Lei 4.090 de 13/07/62

B4 – AUXILIO ENFERMIDADE/ACIDENTE DO TRABALHO/FALTAS JUSTIFICADAS 3,50% Acidente do trabalho: Lei 8.213/91

22,94%

C1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO = 8,28% 4,14%
Considerado 20% demissão sem justa causa/demissão em até 90 dias. Artigo 

487 CLT, inciso II – determina aviso prévio de 30 dias

C1.1 – Custo adicional de 8,33% das férias, Constituição Federal 0,93%

C1.2 – Custo adicional de 8,33% das férias e 13º salário, Constituição Federal 0,69%

C2 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO: ADICIONAL POR ANO 0,33% Lei 12.506/11 acrescidos 3 dias por ano de serviço na mesma empresa

6,09%

D1 – MULTA DO FGTS = com provisão de férias 3,93%

Pagamento de 50% sobre o saldo da conta vinculada do empregado (40% 

pagos ao empregado e 10% pagos à Caixa Econômica Federal – Órgão 

gestor do sistema FGTS)

D2 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL: 0,56% 0,28% Considerado 80% demissão sem justa causa

4,21%

71,41%
IDEM SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL) JUNHO 2016

São Sepé, 12 setembro de 2022

_________________________________________

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva João Luiz Vargas

CREA RS 68989 Prefeito Municipal

1. GRUPO A – TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

ESCRITÓRIO DE GOVERNO

COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS (MEMÓRIA DE CÁLCULO)

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO PROJETOS ARQUITETÔNICOS REFORMA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

AV. JULIO VARGAS, 1560

TOTAL  GRUPO D

TOTAL GERAL

TOTAL  GRUPO A

2. GRUPO B – ENCARGOS COM INCIDÊNCIA INTEGRAL DO GRUPO A

TOTAL  GRUPO B

3. GRUPO C – ENCARGOS COM INCIDÊNCIA PARCIAL DO GRUPO A (FGTS)

TOTAL  GRUPO C

4. GRUPO D – ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
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PLANTA  BAIXA
ÁREA  TOTAL = 1.428,75m²
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GERADOR

A A'

BANHO

DESENHO:

Eloiza Tavares

DATA: PRANCHA:

1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  SEPÉ

Maio/2022

ESCALA:

CENTRO  ADMINISTRATIVO  SÃO  SEPÉ

 PLANTA BAIXA

LOCAL:

ASSUNTO:
1:125

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS
  PREFEITO MUNICIPAL

ÁREA:
1.428,75 m²AV. JÚLIO VARGAS - SÃO SEPÉ - RS

ENGº CIVIL FILIPE FERNANDES DE LIMA
CREA RS 234625
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Modalidade* N° * Ano * 2022

Descrição do Objeto

Órgão CNPJ *97.229.181/0001-64

Tipo de Objeto* Compras e Outros Serviços N° CENTRAL DE COMPRAS

Preço Total Estimado 120.120,11R$                                         

Preço Total Proposto -R$                                                        

Qtd. Itens Orçamento 4

Atenção! Para incluir mais de 50 lotes, selecione as células A62 a G62 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de lotes necessário.

*Campos de preenchimento obrigatório **Campos de preenchimento obrigatório para licitação composta por lotes

Estimativa Proposta

Valor do 

lote (R$)
Valor do lote (R$)

São Sepé, 12 setembro de 2022

João Luiz Vargas

Prefeito Municipal

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva

CREA RS 68989

IDENTIFICAÇÃO

Nº do lote** Descrição do Lote**

Prefeitura Municipal de São Sepé

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO PROJETOS 

ARQUITETÔNICOS REFORMA PRÉDIO CENTRO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

AV. JULIO VARGAS, 1560 Bairro Valter



Modalidade N° Ano 2022

Licitante CNPJ*

Tipo de Objeto

Preço Total Proposto

Atenção! Se existirem itens sem preço proposto, deixe a célula do preço unitário proposto em branco.

Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o número de itens cadastrado na planilha Orçamento-base.

*Campos de preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

Qtd. Unid.

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$)

1.0 SERVIÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 1 1.1 Primeira apresentação dos estudos preliminares com layout. 1.431,85 m2 1.431,85
Entrega Estudo Projeto básico de arquitetura para Prédio Administrativo Existente apresentado 

em Autocad for Windows, Dwg, nos padrões da contratante

1 1 1.2 Entrega dos estudos preliminares com layout. 1.431,85 m2 1.431,85
Projeto básico de arquitetura para Prédio Administrativo Existente apresentado em Autocad for 

Windows, Dwg, nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a 

coordenação dos projetos complementares.(desonerado)

1 1 1.3

Entrega definitiva do projeto legal em 1 via com resposta à consulta aos órgãos de licenciamento 

da prefeitura e protocolo de entrega à prefeitura, do Projeto Legal e documentação necessária 

para aprovação e os arquivos em meio digital. 

1.428,85 m2 1.428,85
Projeto básico de arquitetura para Prédio Administrativo Existente Ampliação Interna (1 andar) 

apresentado em Autocad for Windows, Dwg, nos padrões da contratante, inclusive as 

legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares.(desonerado)

1 1 1.4
Entrega do Termo de Referência para Execução da Obra em meio digital. das cópias impressas do 

Projeto Básico e arquivos em meio digital. 
1.430,35 m2 1.430,35

Projeto básico de arquitetura para Prédio Administrativo Existente Estacionamento apresentado 

em Autocad for Windows, Dwg, nos padrões da contratante, inclusive as legalizações 

pertinentes e a coordenação dos projetos complementares.(desonerado))

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva João Luiz Vargas

CREA RS 68989 Prefeito Municipal

Proposta

PROPOSTA

Descrição do Objeto
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO PROJETOS ARQUITETÔNICOS REFORMA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Compras e Outros Serviços

-R$                                                                                                                                   

Nº  do lote
Nº 

Ordem

Nº 

Item
Descrição do item



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 
RIO GRANDE DO SUL 
www.saosepe.rs.gov.br 

 

PLÁCIDO CHIQUITI, Nº 900 – CX. POSTAL: 158 – CEP: 97340-000 
FONES: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 e 3233-2281 
TELEFAX: (55) 3233-1919 

 

FORMULÁRIO_JUSTIFICATIVA 

 

SECRETARIA/ESCRITÓRIO REQUISITANTE 

Escritório de Governo 

 

SERVIDOR RESPONSÁVEL 

Gabriel Pacheco Leão 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Contratação de empresa especializada em projeto arquitetônico e de engenharia na 
modalidade pregão presencial, tendo em vista a possibilidade de contratação de empresas locais para 

a realização do serviço para o acompanhamento do projeto. Além disso, a reforma de adequação do 
imóvel recém adquirido visa oferecer condições de atendimento e segurança ao público e de 
trabalho aos servidores, visando instalar a sede administrativa da Prefeitura Municipal de São 
Sepé no local, possibilitando maior integração entre Secretarias e Escritórios e economicidade 
ao poder executivo, reduzindo despesas com aluguéis de demais imóveis. 

 A opção de contratar todos os projetos de forma unificada se justifica pois o 
incremento na integração dos diversos projetistas de uma edificação é eficaz para reduzir 
custos na obra, permitindo colaboração dos demais profissionais com as decisões do projeto de 
arquitetura. Além disso, também se deve considerar o fato de que a contratação de empresa 
única para o desenvolvimento de todos os projetos reduz de forma significativa os problemas 
com a compatibilização dos projetos e otimiza sua coordenação. 
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